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ФОТОРЕПОРТАЖА

Бунгалови нуде многе погодности

Ова зграда је позната многим војним пензионерима који
су боравили у комплексу Моровић

За зимске и летње дане одмора

МОРОВИЋ, ЗАБОРАВЉЕНА ОАЗА МИРА

Собе су удобне, пружајући добре услове за одмор
Село Моровић красе многи објекти
Титова вила и даље привлачи посетиоце

Место за летње уживање

Дивље свиње су на мети ловаца

Зими је камин спас од хладноће и пријатан кутак за ћаскање

Босут је станиште лабудова и других птица,
али је веома богат и рибом

Љубитељима шетње на располагању су асфалтне,
али и шумске стазе
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а само сат и петнаест минута вожње аутопутем од
Београда ка Шиду (115 км),
налази се права оаза раскошне
природе, са вилама ушушканим
усред шуме. Тамо „станује“ ВУ
„Моровић“ или сремачка Венеција, некадашњи комплекс са
ловиштем и пратећим објектима међу којима је и Титова вила. Кроз село Моровић протичу
две реке Босут и Студва. На
ушћу река су остаци старе тврђаве.
Моровићки атар заузима
20.000 хектара под шумама.
Ово село има и пет мостова и
три цркве, две православне и
једну католичку.
Данас Титова вила углавном
служи као изложбени музејски
део, док су остале три виле и
пет бунгалова намењени туристима.

Смештај је комфоран у двокреветним собама и апартманима. Све собе су са купатилом
и имају централно грејање.
Опремљене су телевизором са
кабловском телевизијом, телефоном и фрижидером. Намештене су у планинском стилу са
дрвеним, ентеријером, естетским и функционалним намештајем, који даје пријатну топлину.
Сала за обедовање је веома
пријатна светла и са погледом
на шуму.
Намештена је у ловачком
стилу, примерено намени.
Храна је веома укусна, свежа, обилна и домаћа. Послужује се као мени, са неколико различитих јела за избор по оброку. Ловачки гулаш је специјалитет који је посебно атрактиван и
гурманима сладокусан.

Када се хоће, заступљена је и најважнија споредна ствар на свету
У Моровићу се борави на бази пуног пансиона (доручак, ручак, вечера) који за војне пензионере износи
од 1500 – 2000 динара дневно, у зависности од броја кревета у соби.
У околини вила су дивни шумски
предели предвиђени за шетњу и релаксацију препуни чистог ваздуха.
Одатле почиње и ловиште које обилује високом дивљачи.
Док се у Моровићу око напаја предивним бојама природе у јесен, може се чути тишина и осетити изворни
мириси природе.
Љубазност особља ВУ Моровић је
тек посебна прича.
Ко жели да оде до Шида, који је
удаљен 15 километара, може да посети галерију нашег познатог сликара Саве Шумановића. Цена улазнице је само 100 динара. У близини Ши-

да је и језеро Слезен које напросто
мами.
Може се отићи и до Бијељине у Републику Српску, која је такође у близини, и посетити Етно-село Станишићи, готово нестварне лепоте.
Ко у Моровић једном дође, обавезно се поново враћа. Додуше гости су
бројнији у пролеће и лето, али је и јесен дивна.
У припреми је и дочек Нове 2018.
године, тако да је и та варијанта на
располагању војним пензионерима.
Информације можете добити од
љубазног особља на телефон
022/736-033 или 022/736-026. Разуме
се, ово није реклама већ информација која је, верујемо, многима потребна.
Војни пензионери су добро дошли.
Милан Шумоња

Јелени и друга висока дивљач освојили су околне шуме

Љубитељи гљива пронаћи ће оно што траже
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ВОЈНИ

ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
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Са састанка министра одбране
са делегацијом Удружења
БРЖЕ РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ ПРОБЛЕМА
Из нишке организације војних пензионера
ДОБРИМ ДЕЛИМА СТВАРАЈУ СВОЈУ ИСТОРИЈУ
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