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Затворени базен у хотелу ,,Бреза“

Манастир Љубостиња

Много је лепих места које треба видети
За свачији укус: шеталиште у Бањи

Препознатљив мотив са старих разгледница

Хотел ,,Бреза“

Мост љубави

В

рњачка Бања је осим градског насеља и највећа бања
у Србији. Према попису из
2011. у Врњачкој Бањи је живело
10.065 становника (према попису
из 2002. било је 9.877 становника), док на простору општине која
се простире на 239 км², у 14 насеља, према попису из 2011. године, живи 27.332 становника.
Налази се у централној Србији,
у долини Западног Поморавља
на надморској висини од 217 м, и
административно припада Рашком округу. Удаљена је око 200
км јужно од Београда, 25 км од
Краљева и 11 км од Трстеника.
Смештена је између планине Гоч
(1216 м) и Западне Мораве Врњачка Бања је туристичко место
првог степена, центар интегралне
туристичке регије. Бањско насеље је делом на северним обронцима планине Гоч, која припада
шумско-планинском комплексу
који чине Копаоник, Јастребац,
Столови и Жељин, према Западној Морави и јужним обронцима
Гледићхих планина.
Обухватајући простор средњег
поља Западног поморавља, општина Врњачка Бања се налази
на инфраструктурном коридору
Краљево-Крушевац. Магистралним, железничким и путним правцем повезана је преко Краљева и
Крушевца са свим осталим подручјима у Србији, а путем преко
Гоча и непосредно са Александровцем.
Клима Врњачке Бање је умерено континентална са утицајем
планинске климе. Лета су са свежим јутрима и вечерима због ветра који дува са Гоча према
Западној Морави, а зиме су снеговите и без оштрих мразева.
Средња годишња температура
износи 10,5 °Ц, а средња летња
20 °Ц.
У Врњачкој Бањи се налази се-

дам минералних извора: Топла
вода, Слатина, Снежник, Језеро,
Борјак, Бели извор и Врњачко
врело, од којих се за терапије користе четири (Топла вода, Снежник, Језеро и Слатина ) док се
воде са три извора флаширају
као природне минералне воде
(Вода Врњци - Борјак, Борјак 3 и
Белимарковац за Елемент воду).
Врњачке минералне воде се
примењују код лечења: шећерних
болести, стања после прележене
заразне жутице, хроничног запаљења црева и желуца, болести
жучне кесе и жучних путева, чира
у желуцу и дванаестопалачном
цреву, болести бубрежне карлице, мокраћне бешике и мокраћних
путева и других болести.
Врњачка Бања има веома дугу
традицију лечилишта. На врњачком топлом минералном извору у
времену од 2. до 4. века Римљани су изградили лечилиште и опоравилиште Аqуае orcinaе. О томе
сведоче и археолошки налази у
ужем језгру римске бање, односно, базена за купање, римског
извора топле минералне воде
(Fons Romanus) и мноштво кованог новца који је остављан у лековитом извору. Овде су на
лечење и опоравак махом долазили римски легионари, као и романизована
аристократија
староседелаца.
Развој модерне Врњачке Бање
започео је 1868. године радом
Оснивачког друштва, најстарије
туристичке организације на Балкану. Између 1882. и 1887. године
у Бањи је изграђен Дворац Белимарковића. Ту се сада налази
Културни центар Врњачка Бања.
Главна привредна грана у Врњачкој Бањи је туризам. Као једна
од водећих туристичких дестинација у Србији, Врњачка Бања
предњачи у увођењу иновативности у представљању туристичких

Средњовековни град Маглич

Ко не може пешице, на располагању му је туристички воз
Много је оваквих кутака за уживање

Кућа Белимарковића
потенцијала. Врњачка Бања је
једна од ретхих туристичких дестинација у Србији у којој егзистира туристичка картица под
називом Serbian Tourist & Shopping Card посредством које је могуће остварити читав низ попуста
при куповини роба или услуга.
Картица је намењена како туристима, тако и резидентима Врњачке Бање.
Међу перјаницама туризма је и
војни хотел ,,Бреза“.
Околина Врњачке Бање препу-

на је уређених излетишта, у чему
посебно место има планина Гоч.
На 10 километара од Бање налази се стари град Маглич. Та тврђава доминира околином и
убраја се међу најлепше споменике српске средњовековне војне
архитектуре. Претпоставља се
да је изграђен од 1324. до 1337.
године.
Манастир Љубостиња налази
се на 10 км од Врњачке Бање у
долини реке Љубостиње. Грађен
је од 1388. до 1405. године. Као

задужбина кнегиње Милице посвећен је Успењу пресвете Богородице. У Љубостињи су
сахрањене кнегиња Милица, жене кнеза Лазара и монахиња Јефимија , пре монаштва Јелена удовица деспота Угљеше. Оне
су се са бројним удовицама српских властелина замонашиле у
Љубостињи после Косовске битке.
У близини Краљева, то јест на
30 км од Врњачке Бање, у плодоносној равници, у близини реке
Ибар своју мисију испуњава манастир Жича. Градио га је први
краљ Србије Стефан Немањић и
архиепископ Сава од 1208. до
1215. У Жичи је 1219. год. је смештено седиште аутокефалне
српске архиепископије. Манастир је страдао у нападу Татара
крајем 13. века. Након тог немилог догађаја, седиште архиепископије је премештено у Свете
Апостоле код Пећи. Жича је почетком 14. века обновио краљ
Милутин.
Манастир Свете Петке у Стублу, налази се на 11 км од Врњачке Бање. Смештен је на
обронку Гледићких планина. У

близини манастира се налази се
Јеринин град који је ствари остатак римског утврђења из 4. века.
Због префињене архитектуре
византијско-рашке школе и дивног предела на коме се налази
Студеница је један од најлепших
српских манастира. Градио га је
Стефан Немања од 1183. до
1196. када се, на државном сабору, најпре одрекао престола у корист свог средњег сина
Стефана, а затим и замонашио
добивши име Симеон. Свети Сава, на захтев своје браће Стефана и Вукана, 1207. године у
Србију доноси мошти њиховог
оца монаха Симеона. Тело је положено у Богородичину цркву.
Од 1207. године па до половине
друге деценије 13. века Свети
Сава борави у Студеници. Под
Савиним старатељством манастир Студеница је постала културни, духовни и медицински
центар средњовековне Србије.
Изузетно гостопримство, развијена туристичка инфраструктура и богатство споменика
културе, посебно природе, права
је формула за привлачење туриста.

