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Садржај излета

• Посета Стопића 
пећини

• Посета Старом селу 
Сирогојно

• Посета музеју 
плетиља у Сирогојну

• Посета водопаду у 
Гостиљу

• Подсећање на 
Димитрија Туцовића 
и посета његовој 
родној кући



Програм излета

• Полазак у 10 сати са Златибора;

• Путовање према селу Рожанство, где ћемо 
посетити једну од најзнаменитијих пећина у 
Србији, Стопића пећину – интересантна је 
по бигреним кадама и пећинском водопаду;

• Наствак пута према селу Сирогојно, 
обилазак села и посета “Старом селу” –
јединственом музеју на отвореном;

• Групна посета Музеју плетиља и продајне 
изложбе џемпера чувених плетиља,  
слободно време око 1 сат;

• Путовање настављамо према селу Гостиље, 
где  посећујемо  Гостиљске водопаде;

• Повратак преко Љубиша и Водица на 
Златибор;

• Долазак на Златибор око 16 сати;



О музеју

"Старо село" је музеј на отвореном у којем се приказује архитектура, 
унутрашње уређење зграда, начин привређивања и организација 

породичног живота људи брдско - планинских предела динарске регије.



Ценовник
ЦЕНА: 1.100,00

У цену је урачунато:

-Превоз  комфорним аутобусом/минибусом 
на наведеној релацији;

-Услуге лиценцираног туристичког водича;

-Трошкови организације путовања;

У цену није урачунато:

-Индивидуални трошкови излетника;

-Улазница на водопад (150,00);

-Улазница у Музеј “Старо село” (150,00;  деца 
до 7 год. не плаћају);

-Улазница у Стопића пећину (250,00; деца до 
7 год. не плаћају, од 7–15 год. 150 динара);

-Улазница у Музеј плетиља (50,00);

ОПИС ТЕРМИН ЦЕНА 

СИРОГОЈНО
СВАКОГ ДАНА 
У 10:00 сати 1.100,00



Важне напомене

Услови бесплатног отказивања

Три дана пре поласка.

Језици водича

Српски, енглески

Напомене за превоз

мини бус, аутобус

Укључено у цену

• превоз

• услуге водича

Није укључено у цену

• улазница у Стопића пећину 250,00 РСД

• улазница у етно село Сирогојно 150,00 РСД

• улазница на водопад 150,00 РСД

Услови за плаћање

Минималан број особа за реализацију програма 
је 10. Агенција задржава право отказа 

путовања уколико се не пријави довољан број 
путника.


