БАС – Београдска аутобуска станица а.д.,Београд, Железничка 4

Врхпоље на Дрини бб
Етно село ВРХПОЉЕ се налазе на 190км од Београда, дринском магистралом до Љубовије. На десној
обали Дрине на осмом километру магистралног пута Љубовије-Ужице смештено је Етно село
ВРХПОЉЕ. Превоз од Љубовије до Врхпоља је 400 дин. локалним таксијем. Нашим гостима су, сем
уживања у лепотама Дрине и свега оног што она пружа (купања, риболова, рафтинга), на располагању и
много други садржаји. Организујемо излете до манастира у Сокограду и Бијелим Водама, кањона
Трешњице, где је станиште белоглавог супа, и Бобије најлепше планине у Србији. Ту су вожња
бициклом у природи и пешачке туре по обележеним стазама. Нашим гостима је омогућено да дан проведу
и у сеоским домаћинствима у Савковићу и Горњим Кошљама, где их код љубазних домаћина чека
ручак на 1.000 метара надморске висине.
На јеловнику су све сами овдашњи специјалитети: сир, кајмак, качамак, домаћа сланина, пршута, пите,
уштипци, цицвара, пасуљ на све начине, сарма, гулаши, купус. Специјалитет куће је етно гулаш, а рецепт
за његово спремање је тајна. Ту су и прасеће и јегњеће печење. Када су пића у питању специјалитети су
домаће вино од купине и ракија медовина, сокови и пиво, кафа и чај. Пиће се служи у чокањима а јела се
спремају у земљаним посудама. О јеловнику се домаћини увече договарају са гостима.
Смештај је у Вајатима различитих структура, атрактивних назива (јабука, малина, дуња, шљива, вишња,
крушка, сунцокрет, сунце и Милка). Све је овде као у нека стара времена, осећа се дух традиције. Вајати,
магазе, ћилими, шаренице. Сваки Вајат има купатило, туш, ВЦ иТВ. Етно село има интернет. Исхрана је у
ресторану који је у низу поред Вајата. Примају кућне љубимце.
ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА
(по особи у динарима дневно)

* Преноћиште .....................................
* Ноћење са доручком .........................
* Полупансион .....................................
* Пун пансион .....................................

1.200,00 дин.
1.500,00 дин.
2.000,00 дин.
2.500,00 дин.

* Попусти : деца до 3 године бораве ГРАТИС.
деца од 3 до 7 година плаћају 50% цене .
деца од 7 до 12 година плаћају 70% цене.

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