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Поштовани читаоци, отварамо ново поглавље у медијској 
делатности најпосећеније планине Србије. Пред вама је 
први број електронских новина Туристичке организације 
Златибор: о туризму, актуелностима, понуди, пројектима. 
Направљен у складу са савременим информативним 
потребама, као покушај да се још даље чује глас о 
златиборским садржајима и дешавањима.

Туристичка организација Златибор већ годинама посвећено 
ради на промотивно-маркетиншким активностима, 
представља с поносом код нас и у свету (на сајмовима, у 
медијима, друштвеним мрежама) праве вредности ''златне 
планине''. То је, поред осталог, допринело рекордној 
посећености и угледу овог туристичког центра.

Сада се, уз те и друге активности, јавности обраћамо и 
овим електронским новинама. Приказујемо најважније, 
описујемо и сликамо занимљиво, сводимо постигнуто. 
Има на Златибору тога што у редовном извештавању 
прође ''испод радара'' медија, слабо примећено. Желимо и 
то да представимо у новини, која ће превасходно пратити 
оно што је посебно значајно.

У важном периоду за туристички Златибор утемељили смо 
ово електронско издање. Свој рад је у овом месецу отпочела 
''Голд гондола'', капитални пројекат нашег туризма, у који 
је општина Чајетина уложила 13 милиона евра. Кренуле су 
вожње, интересовање је изузетно и очекивања да ће 
гондола донети кључни искорак Златибору постају све 
реалнија. Недавно је завршена комплетна реконструкција 
Краљевог трга и језера у центру планине, цео тај простор 
добио је модеран изглед. Током протеклих новогодишњих 
празника и распуста, упркос неповољним здравственим 
приликама, дневно је на Златибору боравило и преко 
30.000 гостију. Зимска посета је на нивоу прошлогодишње, 
уз здравствену безбедност свих посетилаца. Тиме планина 
потврђује свој висок туристички реноме, лидерско место и 
отпорност у изазовима.

О свему томе, битним догађајима, златиборској понуди, 
успешним хотелима  и другим темама писаћемо у овом и 
наредним бројевима наших електронских новина, које ће 
излазити једном месечно. Опредељење Туристичке 
организације Златибор је да у наредном периоду појача 
промоцију ''златне планине'' на интернет порталима и 
друштвеним мрежама, у шта се уклапа и ова новина као 
погодан начин информисања јавности. Упоредо радимо на 
још бољој светској промоцији најпосећеније планине 
Србије, кроз разноврсне наступе и започете преговоре са 
неколико страних организатора путовања.

Вредним улагањима општине Чајетина у најважније 
златиборске пројекте ушли смо у ново доба нашег туризма. 
Које нам доноси још више домаћих и страних гостију, већи 
број остварених ноћења, боље приходе за све у туризму 
Златибора. Ту смо да те искораке помогнемо, промовишемо 
и јавност о томе обавестимо.
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Догодио се на почетку ове године најзначајнији 
чин за туризам Златибора – великом свечаношћу 
отворена је 14. јануара златиборска ''Голд 
гондола''. Заживела је најдужа панорамска 
жичара на свету, капитални пројекат у који је 
општина Чајетина уложила 13 милиона евра.

Свечаном отварању код полазне станице гондоле 
присуствовали су председник Србије Александар 
Вучић, председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић, министарка туризма Татјана Матић, 
француски амбасадор Жам Луј Фалкони и многи 
други. 

У пригодном говору Милан Стаматовић је истакао 
да је изградња гондоле једно од највећих улагања 
у туризму Србије и захвалио свима који су 
помогли . Председник Александар Вучић рекао је 
да се радује сваком успеху који добро доноси 
грађанима те да је овим урађена велика ствар за 
Србију. ''Честитам господину Стаматовићу и свим 
становницима Златибора и околине, живела 
Србија'', казао је председник државе.
 
''Златна гондола је данас најдужа гондола на 
свету. Част ми је што је опрема француске 
компаније данас овде и што сам био један од 
учесника на овом пројекту'', истакао је на 
отварању потпредседник француске компаније 
''Пома'' Кристијан Бувије.

Најдужа панорамска гондола, која модерним 
превозом спаја центар Златибора са Торником, 
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дуга је девет километара. Капацитет јој је 600 путника 
на сат, са 55 кабина, у свакој по 10 места. Већ на почетку 
рада влада изузетно интересовање за вожње (возна 
карта за одрасле кошта 1.000 динара), а очекивања су 
да се уложено у овај подухват врати за 10 година, када 
Златибор треба да постане најпосећенија туристичка 
дестинација у Србији и региону са око милион 
посетилаца и 10 милиона ноћења годишње.

За свега две недеље, колико 
је прошло од отварања, 

златиборском Голд гондолом 
возило се око 18.000 туриста

Општина Чајетина у
најдужу панорамску гондолу на свету 

уложила 13 милиона евра
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Цео пространи Златибор туристима се отворио као 
на длану. Прорадила је златиборска ''Голд гондола'', 
највећа инвестиција нашег туризма, из чијих кабина 
поглед сеже пределима најпосећеније планине 
Србије. 

Тек сада се, у вожњи овом панорамском жичаром, 
схвата често помињано објашњење домаћина да 
Златибор није само онај преизграђени центар и да се 
на само који минут одатле налазе прелепи простори 
ненарушени природе.

А ''Голд гондола'', упорно грађена четири године, 
посебна је и у светским оквирима: са својих девет 
километара жице најдужа је једножична на свету. 
Испред кинеске ''Тјанмен шан'' (7,4 километра), на 
чијој траси је сниман филм ''Аватар''. Опрема 
златиборске гондоле (као и стручни надзор) дело је 
реномиране француске компаније ''Помагалски'', а 
градња стубова, станица и свега другог вредан 
подухват конзорцијума српских фирми МПП 
''Јединство'', ''Амига'', ''Елкомс'' и ''Хидромонтажа''.

Ваљало је, дакле, уживати у погледу из кабина ''Голд 
гондоле'' на пространства Златибора, снегом 
прекривена ових дана. Али редови људи су на 
полазној станици гондоле у центру Златибора. А 
кабине су само пристизале (свака два-три минута по 
једна) и путници одмах улазили у њих винувши се у 
небо ка највишем златиборском врху.        
   
Врата се аутоматски затварају и креће вожња, 
удобна и лагодна. Прво изнад хотела ''Торник'' 
јединог са пет звездица на Златибору, па преко 
фудбалских терена и оближње магистрале. Онда 
наилази златиборска фарма и пред њом краве. 
Путују кабине жицом даље преко пропланака, 
одмичу од урбаног центра планине у ненарушену 

Поглед из кабине
најдуже гондоле

на свету

природу, кроз просторе ливада и четинара. 
Након петнаестак минута те ваздушне вожње 
наилази међустаница гондоле код Рибничког језера. 
На њој је могуће изаћи и ући, коме је до шетње по 
овим лепотама. Али Рибничко језеро је ових дана под 
снегом, налик каквој пространој белој плочи. 

Одатле следи успон гондоле ка врху Торника, поред 
Рибнице, села у коме се још пре једног века рађао 
златиборски туризам. Кабинама с десне стране 
остаје подножје скијалишта ''Торник'' (где је полазна 
станица шестоседне ски-жичаре), а затим гондола 
прелази изнад једне прометне стазе низ коју се 
скијаши спуштају. Ту је већ близу крајња станица 
гондоле на највишем врху, где се завршава путовање 
од центра Златибора које траје 25 минута.

Скијашки рај је на Торнику, обиље сунца и безмало 
пола метра снега. Одмах поред крајње станице 
гондоле је скијашка ''плава стаза'', низ коју се 
скијаши спуштају готово три километра до полазне 
тачке ''шестоседа''. Скије на ноге по излазу из кабине 
панорамске жичаре, па одмах низ стазу. 

Овде смо поразговарали и с појединим путницима 
гондоле. Сви они носе лепе утиске: одушевљени су 
вожњом, модерним превозом, изузетним призорима, 
откривањем мало познатих предела Златибора. 

Александар Костић из Новог Сада овде је дошао 
гондолом са своје четворо деце. – Задовољни смо, 
ова панорамска жичара заиста је туристички 
искорак. Тек је отворена, па је велико интересовање 
људи. Ипак све добро функционише, особље је 
предусретљиво, а организација беспрекорна. 
Златибор је неупоредиво лепши из висине. 
Подручје Торника је онај прави Златибор, надамо се 
да ће гондола допринети да и овде буде више нових 
садржаја, туристима потребних – рекао је 
Александар.

Код крајње станице гондоле био је и 
Петар Грабеж, такође из Новог Сада, председник 
удружења ''Фул контрол бајк'' које се бави 
екстремним бициклизмом: – Већ осам година на 
Торнику организујемо наша такмичења у 
бициклистичком спусту. Први пут смо правили и 
трку по снегу, она ће постати традиција. 
Прорадила је сада гондола, бицикли стају у њене 
кабине, а то значајно олакшава наше активности 
овде. Ширићемо стазе дуж њене трасе, добијамо 
нове услове за развој бициклизма. А поглед из 
кабина гондоле је невероватан, речима не може 
да се опише. Треба га доживети.

(текст објављен у часопису ''Магазин'')
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овде. Ширићемо стазе дуж њене трасе, добијамо 
нове услове за развој бициклизма. А поглед из 
кабина гондоле је невероватан, речима не може 
да се опише. Треба га доживети.

(текст објављен у часопису ''Магазин'')

Г о л д  г о н д о л а
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Зима  на ''златној планини'' 
посебан до живља ј  
Предан рад и велика улагања неминовно 
доводе до успеха. Активности на промоцији и 
унапређењу туристичке понуде Златибора и 
овога пута донеле су одличне резулате 
најпосећенијој српској планини, велики број 
задовољних гостију који се овом свом 
омиљеном одредишту увек радо враћају. О томе 
сведочи још једна успешна зимска сезона, која и 
у неповољно доба доказује да је зима на 
''златној планини'' посебан доживљај за велики 
број туриста. 

Недостатак организованих празничних прослава 
и неизвесна епидемиолошка ситуација, која нас 
прати и почетком 2021. године, нису осујетили 
планове многобројних туриста да зимски одмор 
проведу на Златибору. Снега, сунца и чистог 
ваздуха има у изобиљу, а забавних садржаја, на 
које су посетиоци овде навикли, ни ове године није 

недостајало. Краљев трг у новом сјају, очишћено и 
уређено језеро, отварање најдуже панорамске гондоле 
на свету учинили су да ова зимска сезона већ 
половином јануара обори прошлогодишње рекорде у 
посећености.

Током зимског распуста на Златибору је дневно 
одмарало око 30 хиљада гостију, који су свој мир 
пронашли у неком од бројних хотела, пансиона, 
апартмана, па је попуњеност смештајних 
капацитета била преко 95 одсто. Свако је ту нашао 
нешто за себе. Млади парови и групе пријатеља 
модерне апартмане недалеко од центра и 
атрактивних садржаја, породице са децом топло 
ушушкане виле који одишу домаћинском 
атмосфером, хедонисти луксузне хотеле са спа и 
велнес центрима, гурмани добру закуску, а 
љубитељи зимских спортова пуно забаве и 
адреналина. 



З л а т и б о р о м  о в и х  д а н а

Обилније снежне падавине са нестрпљењем је дочекало више хиљада 
скијаша и бордера који су похитали пут Торника, да међу првима 
заузму своје место на шестоседној жичари под овим врхом. Узимајући 
у обзир велико интересовање скијаша и актуелну епидемиолошку 
ситуацију, ЈП „Скијалишта Србије“ потрудило се да предузме све мере 
како би се обезбедили услови за безбедно скијање. Иако је 
интересовање скијаша велико, гужви и редова на скијалишту нема. О 
спровођењу и поштовању свих епидемиолошких мера брину се 
запослени у ски-центру, којима су безбедност и здравље посетилаца 
на првом месту. 

Уживање 
у скијању 
на Торнику  

радно време 

Ски-центра „Торник“ 

је сваког дана од 

09.00 до 16.00 часова 

у Ски-центру 
''Торник'' 

за скијаше и бордере 
отворене су плава 

и црвене стазе

цене ски-карата:

од 2.090 динара
за целодневно скијање

7.320
за петодневни ски-пас

8.970
за седам дана скијања 

(цене зависе од периода 
скијања, а ЈП „Скијалишта 

Србије“ одобрава попусте за 
децу и сениоре) 

цене индивидуалних 
часова у ски-школама: 

 цене групних  часова: 

од 2.700 
до 3.000 динара

од 12.000 динара за 10 часова 

цена изнајмљивања ски-опреме: 

од 1.200 динара за одрасле
/ 1.000 динара за децу 

на дневном нивоу
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Због благих падина Златибор је идеалан за прве скијашке кораке. Скијалишта на Обудовици и у Авантура 
парку препуна су деце и скијаша почетника. О великом интересовању говори податак да је од отварања 
овогодишње зимске сезоне кроз ски-школу Авантура парка прошло преко 2.000 полазника. Иако је зимски 
распуст званично завршен, на Златибору и даље борави велики број гостију. Снега има око 40 центиметара, 
што омогућава уживање у зимским спортовима.  На падини Обудовица у функцији је ски-лифт, а поред великог 
броја ски-школа уређен је простор за слободно скијање. Подножје падине испуњено је ски-рентама где се може 
изнајмити опрема, а полазници ски-школа је добијају уз час обуке. 

За рекреативце погодни
Обудовица и Авантура парк

Цене ски-часа са 
изнајмљивањем опреме 

на Обудовици: 
од 1.200 до 1.500 динара

Цена индивидуалног 
часа: 

од 2.500 динара

Цена коришћења 
ски-лифта: 350 динара за 

1 сат, 800 динара 
полудневна карта, 1.200 

динара целодневно 
коришћење

Авантура парк је и 
ове године једно од 
омиљених локација 
за скијаше 
почетнике, а посебна 
атракција је ноћно 
скијање које се овде 
организује свако 
вече од 19.00 до 
22.00 часа.

Цена ски-паса је 1.000 
динара. 

Ако је са опремом за 
одрасле, ски-пас се 
плаћа 1.600 динара, 

док је цена са 
опремом за децу 

1.400 динара.

Цене групних часова: 
од 2.000 динара

 Цене индивидуалних 
часова: 

од 3.600 динара

З л а т и б о р о м  о в и х  д а н а
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Снежне чаролије за најмлађе 

Језеро хит на друштвеним мрежама

Снежним чаролијама највише се радују најмлађи, па њихове успомене са Златибора треба да буду нешто чега 
ће се радо сећати и препричавати. Неограничену забаву на снегу велики број малишана и родитеља потражио 
је на неким од бројних санкалишта. Посебно уређена санкалишта на Обудовици, простору поред језера, код 
Краљеве чесме, у Дино парку, на падини код основне школе препуне су малишана који уживају у снегу. 
Златиборске улице шарене су од разнобојних скафандера, а румени образи насмејаних дечјих лица највећа 
сатисфакција да се у забавне садржаје улаже што више. 

Златибор је ове сезоне био посебно атрактивна дестинација за младе. Тиркизна вода, занимљиви водоскоци, 
несвакидашњи светлосни ефекти били су довољан разлог да обновљено златиборско језеро постане прави 
хит на друштвеним мрежама. Кренуло је таговање, шеровање, лајковање, а гомила позитивних комената на 
изглед језера и Краљевог трга прија сваком Златиборцу. Младим авантуристима највише су годиле 
адреналинске вожње квадовима, јахање, активности попут пеинтбола, зип лајна, стреличарства. Преко дана 
пуне младих биле су баште кафића у којима се безбедно ленчарило на зимском сунцу, а вечерње изласке у 
клубове и дискотеке заменило је дружење на клизалишту. 

З л а т и б о р о м  о в и х  д а н а
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Када једна атракција добије епитет најдуже на свету и заслужи улазак у Гинисову књигу рекорда, онда не 
изненађује изражена пажња јавности и жеља да се сви што пре провозају златиборском ''Голд гондолом“. 
Велико интересовање влада за вожњу најдужом панорамском жичаром на свету, у редовима код полазне 
станице чекало се и по сат времена, а упорне и знатижељне туристе није поколебала ни температура у минусу.
Стопића пећина, спелеолошки бисер Златибора, протеклу годину обележила је обарањем рекорда, са 122.000 
посетилаца. У овој зимској сезони наставља да бележи одличне резултате. Од почетка године пећину је 
посетило преко 5.000 туриста, што је за 65 одсто више у односу на јануар претходне године. 
Златибор је дестинација која је временом постала синоним за идеалан породични одмор, па не чуди што је 
током зимског распуста у садржајима Дино парка уживало преко 10.000 посетилаца, међу којима и велики број 
малишана одушевљених сусретом са несвакидашњим праисторијским становницима парка.

Велико интересовање за гондолу, 
Стопића пећину, Дино парк 

Препоручујемо: на свега шест километара удаљености од Стопића пећине налази се Музеј „Старо село“ 
Сирогојно, јединствен музеј у Србији који приказује традицију и културу живљења и становања задружних 
пордица златиборског краја. За потпуно уживање у природним благодетима и лепоти златиборских пејзажа 
обавезно је посетити водопад у селу Гостиљу (недалеко одатле), једну од најатрактивнијих природних 
атракција „златне планине''. 

Водопад у ''Гостиљу'' и ''Старо село'' 
у Сирогојну 

Радно време ''Голд гондоле'': свим данима од 08.30 до 15.00 часова
Цена карте возне карте за гондолу 1.000 динара 

(за одрасле) и 550 динара (за децу од 6 до 12 година)

Радно време Стопића пећине: 
свим данима од 09.30 до 16.30 часова

Цена улазнице за пећину: 
250 динара (за одрасле), 

150 динара (за децу од 7 до 15 година)

Радно време Дино парка:
свим данима од 10 до 16 часова 

Цене улазница у Дино парку: 
750 динара (за одрасле), 

500 динара (за децу од 3 до 15 година), 
посебни попусти за пензионере, породичне и групне карте

З л а т и б о р о м  о в и х  д а н а
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Док Златибор у наше време остварује рекордну 
посећеност и прихвата највише гостију у својој 
богатој туристичкој историји, прилика је за 
подсећање на почетке организованог туризма овде 
пре 128 година. 

Одувек је ово била мирисна висораван богомдана за 
здрав одмор, а Преображење 1893. најважнији је 
датум тог давног времена, како и данас сведочи 
натпис уклесан на чесми крај језера у средишту 
планине. Овај извор не зове се случајно краљевим, 
јер је тада на Златибор дошао краљ Србије 
Александар Обреновић и подржао намеру 
златиборских домаћина да овде оснују ваздушну 
бању. Зато су на месту где је краљ ручао озидали 
чесму, по којој су касније цело насеље Краљевом 
Водом назвали.

Стигоше потом у нову ваздушну бању и први 
туристи жељни одмора и опоравка у благотворној 
природи. За смештај су користили обичне колибе 
или скромне собе у невеликим кућама тада 
сиромашних, али гостопримљивих Златибораца. 

Снажан ветар у леђа том започетом послу дала је још 
једна посета крунисане главе, и то владара из друге 
српске династије. Године 1908. на опоравку на 
Златибору боравио је краљ Петар Први 
Карађорђевић, после чега су овде подигнути први 
већи смештајни објекти: хотел ''Краљева вода'' и 
вила ''Чигота'', као и прва пекара. Крену тада по 
Србији прича о лековитости и лепотама ''златне 
планине'', али су страдања Великог рата привремено 
зауставила започети туристички замах.
С доласком мира и стварањем југословенске 

Туриза м на Златибору 
зачет пре 128 година

краљевине Златибор се поново окреће туризму. Граде 
се овде нове виле и летњиковци, аутомобилски пут из 
правца Ужица, стижу гости на одмор у лепоте ''где су 
се и краљеви опорављали''. Предузимљиви домаћини 
увиђају шансу за зараду, па се уз Краљеву Воду сазнаје 
и за друга златиборска излетишта: Палисад, Око, 
Рибницу. Године 1931. туристичко насеље добија 
водовод тако што је вода са извора Ђурковац и чесме 
краља Александра пумпама изведена у резервоар. 
Посебно се развија излетиште на Оку, где је заслугом 
добротвора проте Радосава Симића отворено дечје 
одмаралиште и народно купатило са два базена, 
рибњаком, рестораном, са неколико дрвених зграда 
са 20 соба. На Палисаду ничу виле београдских 
трговаца и адвоката, Рибница постаје синоним за 
место најбржег опоравка. Али онда наступа још један 
крвави рат, у коме ће бити порушени многи 
златиборски објекти за смештај гостију.

У послератном периоду обнављају се здања и уређује 
језеро у центру планине. С напретком стандарда 
педесетих и шездесетих година 20. века Златибор 
опет добија на значају. Следи нагли успон градње 
смештајних објеката, хотела и других садржаја на овој 
планини, који ће се у пуном сјају наставити и у 
данашње време. 

О томе колико је Златибор туристички напредовао 
најбоље су сведочили хроничари златиборских 
дешавања. Пређен је овде, по запису Милисава 
Ђенића, велики пут: из колиба и кућера стигло се до 
апартмана и резиденција, од рзавских вирова до 
олимпијских базена, од пољанчета и крпењаче до 
модерних стадиона и хала...

И з  н а ш е  т у р и с т и ч к е  п р о ш л о с т и
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Спој светског луксуза 
и српске емоције 
у хотелу ''Торник''

Много је грандиозних, луксузних хотела који нас 
остављају без даха и из којих носимо утиске за 
памћење. Оно што је златиборски хотел ''Торник'' 
издвојило на тој мапи је спој светског луксуза и 
српске емоције, који заиста чине јединствен 
доживљај. 

Овај највећи и једини хотел са пет звездица на 
Златибору чине две целине: ''Гранд'' и ''Скај''. Својим 
гостима нуди услугу на највишем нивоу и богату 
понуду за госте различитих афинитета и узраста. 
која ће задовољити и најзахтевније посетиоце. 

Позициониран је у јединственом природном 
окружењу на 1.010 м надморске висине, где се 
сусрећу планинске и морске струје. Располаже са 
356 смештајних јединица: 129 у ''Гранд хотелу 
Торник'', а 227 у делу ''Торник Скај''.

Гастрономски доживљаји су нешто по чему су 
хотелски објекти из ланца ''А хотели'' надалеко 

познати. У ''Торнику'' треба посетити сва пријатна 
места попут пансионског ресторана, лоби бара, камин 
сале, чувене терасе од преко 1.500 метара квадратних, 
модерне посластичарнице у делу ''Торник Скај''. 

Посебна атракција је ротациони ресторан са 
предивним панорамским погледом на Златибор. Овај 
ресторан се ротира потпуно без шума и вибрација, са 

својих 650 квадрата сврстава се међу највеће на 
свету. За само сат и 45 минута ресторан окрене 
један круг око своје осе. За то време сва чула 
гостију су окупирана уживањима – неодољивим 
мирисима најбољих специјалитета српске и 
светске кухиње, уз звуке пријатне музике и 
поглед на панораму Златибора. Пажњу у овом 
ресторану привлаче слике у природној 
величини свих ктитора кроз историју Србије, 
као и мапа Душановог царства.

Ексклузиван ''Спа и велнес центар'' простире се 
на 2.250 метара квадратних и нуди бројне 
садржаје уз које ће се гости регенерисати и 
релаксирати. На распологању су затворени 
базени са ђакузијем, сауне, парна купатила, 
тепидаријуми, лаконијум и многи други релакс 
и фитнес садржаји, док је за малишане у понуди 
мини аква парк и велика играоница у делу 
''Торник Скај''. Сви ови садржаји су бесплатни за 
госте хотела.

Конгресни центар омогућава организацију 
најзахтевнијих пословних и приватних догађаја, 
јер располаже са пет мултифунцкионалних сала 
укупне површине од преко 1.500 квадратних 
метара. Издвајамо гламурозну салу површине 
962 квадрата, са више од 920 места.

Оно што посебно радује љубитеље активног 
одмора и скијања јесте да се почетна станица 
''Голд гондоле'' налази управо поред хотела 
''Торник''. Ова гондола је најдужа панорамска 
жичара на свету и највреднија инвестиција 
општине Чајетина. Хотел ''Торник'' је у оквиру 
промотивних пакета омогућио гостима 
бесплатну породичну вожњу.

Када се осврнемо на хотелско пословање у протеклој 
години, неопходно је истаћи да се у вези са актуелном 
кризом ковида-19 спроводе све мере и препоруке 
државних органа, а хотел је своје пословање у 
потпуности прилагодио новонасталој ситуацији . То је 
разлог што је међу првим хотелима у Србији добио 
сертификат „Чисто и сигурно“, који је креирало 
национално хотелско удружење ''ХОРЕС''. Протоколом 
се осигурава потребна хигијена и здравствена 
заштита гостију и запослених у хотелима и 
ресторанима, чиме се избегавају ризици од заразе и 
осигуравају правила за сигурно обављање 
хотелско-угоститељске делатности.

Само они који посете и осете хотел ''Торник'' 
разумеће зашто је у једној години добио две високе 
награде: „Туристички цвет“ који додељује 
Туристичка организација Србије и „Амбасадор 
добре услуге“ у категорији ''Хотел године''.
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''Пршутијада'' се ове зиме
ипак не одржава

За почетак овогодишње сезоне скијања (која је 13. 
јануара отворена у Ски-центру ''Торник'') посебну 
погодност омогућила је Туристичка организација 
Златибор. У њеном новоотвореном Инфо-центру на 
Краљевом тргу постављен је уређај ''Pickup box'' за 
бесконтактно преузимање ски-карата. Ту се могу 
подићи ски-карте купљене преко веб шопа ''Скијалишта 
Србије'', бесконтактно, скенирањем ваучера који купац 
добија на свом телефону, при чему се карте израђују 
аутоматски. То је доступно у оквиру радног времена 
Инфо-центра сваког дана од 9 до 20 часова.

Такав ''Pickup box'' уређај постављен је и у Ски-центру 
''Торник''. Овај савремени систем корисницима 
зимских садржаја умногоме олакшава набавку 
ски-карата. Задржана је, наравно, могућност да се 
карте преузимају и досадашњим начином, на 
продајним местима ски-центра.

Сајам сувомеснатих производа ''Пршутијада'' неће бити одржан ове 
године. Организатори те манифестације, општина Чајетина и 
''Златиборски еко аграр'', донели су одлуку да због неповољне 
епидемиолошке ситуације, а велике заинтересованости произвођача и 
гостију, откажу овај догађај.

''Пршутијада'' у Мачкату је, подсећамо, две деценије представљала умеће 
домаћина из тог и околних села који се баве производњом сувомеснатих 
производа. Увек је окупљала хиљаде посетилаца, била јединствен зимски 
празник најбоље пршуте, сланине, кобасице и њихове добре продаје.

Очекивало се и најављивано је да би овогодишња ''Пршутијада'' ипак 
могла да се одржи, и то у складу са околностима. Замисао је била да 
уместо у Мачкату сајам буде одржан 14. фебруара на Златибору, поред 
почетне станице ''Голд гондоле''. Да ту добитници златних плакета у пет 
категорија изложе своје производе пред посетиоцима. У плану је било и 
да, уз представљање месних деликатеса, на догађају учествују и 
произвођачи из чајетинске општине са другим аутентичним 
производима нашег краја: сиром и кајмаком млекаре ''Наша Златка'', 
медом, ракијом, џемовима, сушеним воћем и осталим домаћим 
вредностима које су предмет жига гаранције ''Добро са Златибора''. 

Али од те идеје се одустало, јер би у оваквим епидемиолошким 
околностима, при изузетном интересовању посетилаца за ову 
''Пршутијаду'', здравствени прописи и препоруке могли бити нарушени.
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Бесконтактно 
до ски-карата
у Инфо-центру 
на Краљевом тргу 
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