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Камена Гора
Пансион Ружа 2019, Пријепоље

Камена Гора је село у општини Пријепоље, на надморској висини од 800 до 1496 метара. Симбол Камене
Горе је вишестолетни бор који је, сматра се, стар око 500 година. Црни бор је симбол и светиња ⌂Горе на
камену” и сведочанство дуговечности ⌂Села стогодишњака”. Људи бор назваше Светибор. Свети бор је
под заштитом као споменик природе прве категорије. Део села Камена Гора покривен је четинарским
шумама и прошаран је пропланцима, ливадама и брежуљцима, што све чини праву драж за боравак
туриста. У каменогорској идили, ипак свакако треба отићи до Миловче брда, видиковца одакле се види
Дурмитор, Јадовник, Златар, Златибор и Голија. На његовим падинама налазе се простране цветне ливаде
са чак 250 врста лековитог биља и густе шуме, у чијим сенкама се беру јестиве гљиве. Камена Гора је
велики изазов за љубитеље нетакнуте природе, планинаре, параглајдере, спортисте на висинским
припремама, спелеологе и бициклисте ( постоје обележене стазе ).
Угоститељски објекат Ружа 2019 је смештен у центу Камене Горе на надморској висини од 1250 метара.
Смештај у пансиону Ружа је обезбеђен у три спаваће собе – једна трокреветна и две двокреветне собе са
заједничким купатилом. Поседује центарлно грејање и бесплатан Wi-Fi. Исхрана гостију је у ресторану
објекта Ружа 2019, где се служе домаћи специјалитети припремљени на традиционални начин од свежих
и укусних намирница локалне производње. На јеловнику се налазе домаћи специјалители: Сир, кајмак,
качамак, хељдопита, пасуљ, гулаши, кувана телетина, чорбе и јагњеће печење. О јеловнику се домаћини
са гостима договарају увече за наредни дан. Домаћини пансиона Ружа 2019 су потпуно посвећени да
посетиоцима представе изузетно богато природно и етографско наслеђе Камене Горе и Пријепоља.
ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА
(по особи у динарима дневно)

Пансион ”Ружа 2019”
Преноћиште...............................700,00 динара
Ноћење са доручком..........1.100,00 динара
Полупансион.........................1.700,00 динара
Пун пансион ........................2.100,00 динара
Попусти: Деца до 3 године бораве гратис.
Деца од 3 до 7 година плаћају 50% цене.
Деца од 7 до 12 година 70% цена.

МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА У 6 РАТА БЕЗ КАМАТЕ !
Уз програм важе општи услови путовања ⌂БАСТУРИСТ”а
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