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Етно кућа ”Оаза мира” и ”Брвнара крај реке” , Лопатница
До Лопатнице, Етно куће ”Оаза мира”, доћи ће те на 20км од Краљева у правцу Рашке (у месту
Богутовац, код путоказа који показује за Богутовачку бању десно) скренути десно са магистралног пута
Краљево-Рашка. Од тог скретања право асфалтним путем, на седмом километру стижете у село
Лопатница. У самом центру села постоји мост и пут који води десно, поред велике табле са фотографијом
Етно куће ”Оазе мира”, од које смо удаљени 100 метара. Добро дошли!
Eтно кућа ”Оза мира” је сеоско туристичко домаћинство са 2 звездице. Две одвојене собе са својим
купатилом и спољним улазима, од којих је једна са француским лежајем плус један кревет, а друга са
француским лежајем плус два кревета у две посебне просторије. Собе су са кабловском ТВ и бежичним
интернетом. Објекат је опремљен у етно стилу са сопственим базеном. Такође на 700 метара од ”Оазе
мира” налази се ”Брвнара крај реке” на 10 ари плаца као потпуно посебан објекат од 60 квадрата, са
посебним прилазом за ауто. Поседује спаваћу собу са француским лежајем, дневну собу са два лежаја и
фотељом, трпезарију у оквиру дневне собе, чајну кухињу, купатило, терасу и летњиковац са простором за
роштиљ. Налази се до самог асфалтног пута у Лопатници а плац и Брвнара су на обали планинске реке.
Храна за госте који се одлуче за пансион се служи у летњој башти етно куће ”Оаза мира”. Такође за госте
”Брвнаре” је бесплатно коришћење базена у Етно кући ”Оаза мира”. Нетакнута, бајковита природа, жубор
реке, мир, тишина, домаћа кухиња пружају све услове за комфорни одмор. Близина плаже, базена,
пешачких стаза, планине и знаменитости, употпињавају понуду.
ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА
(по особи у динарима дневно)
Етно кућа ”Оаза мира”
* Ноћење без доручка.................
* Ноћење са доручком ...............
* Полупансион ...........................
* Пун пансион ............................

”Брвнара крај реке”

1.000,00 дин.
1.300,00 дин.
1.700,00 дин.
2.100,00 дин.

1.500,00 дин.
1.800,00 дин.
2.500,00 дин.
2.900,00 дин.

* Попусти : деца до 12 године плаћају 50% цене.
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