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У непосредној близини Долине јоргована, на надморској висини од око 500 метара, изграђене су три брвнаре апартманског типа које заједно са
старом кућом преуређеном за смештај, салом за ручавање, мини-фармом, воћњаком и баштом чине Етно село Богут. Удаљени смо само 24 км од
града Краљева на путу између Жиче (20 км) и Студенице (43 км) и само 8 км од средњевековног града Маглич. Типично сеоско окружење, жубор реке
Лопатнице и опуштајући поглед на планину Троглав уз домаћу храну и удобан смештај право је место за одмор и рекреацију. Добродошли у дом
породице Филиповић! Етно село Богут налази се у централној Србији, око три сата вожње аутомобилом од Београда и на двадесетом километару од
града Краљева у правцу Рашке и Новог Пазара. Искључење са Ибарске магистрале, у селу Богутовац, вас води у правцу Богутовачке Бање и даље
према селу Лопатница, уз истоимену реку. Након 4 км главним асфалтним путем, пратећи путоказе и табле долазите до засеока Корићанци и нашег
домаћинства са погледом на реку и планину Троглав. СМЕШТАЈ -Модерно опремљене брвнаре, укупног капацитета до 12 особа са 9 лежајева (3
апартмана и једна соба са француским лежајем) пружају удобност и комфор за дужи боравак. Сваки апартман има приватно купатило са туш
кабином, мини-кухињу, терасу и све услове за миран одмор далеко од урбаних центара. Непосредно поред брвнара се налази простран паркинг за
госте. У реновираној старој кући се налазе две трокреветне собе са заједничким купатилом које заједно са брвнарама дају максималан капацитет
етно селу до 16 особа са 14 лежајева идеалним за смештај мањих група.СПЕЦИЈАЛИТЕТИ ДОМАЋЕ КУХИЊЕ - Локални специјалитети по
традиционалној рецептури служе се у сали за ручавање капацитета до 40 места у затвореном делу и до 20 места на тераси. Могуће је организовати
мање прославе и забаве или свечани ручак. На менију су национална јела попут сарме, купуса, пасуља, гулаша, затим печење и јела са роштиља,
домаће супе и чорбе, гибаница, проја, качамак, сухомеснати производи, крављи сир и краљевачки кајмак, сезонске салате из баште и зимница,
домаћи сок, слатко, мед... Постоји могућност самосталне припреме хране.ОКРУЖЕЊЕ И АКТИВНОСТИ- Долина јоргована чува светску културну
баштину, средњевековне манастире из 12. и 13. века, задужбине српских владара. Етно село се налази на путу између манастира Жича (20 км) и
манастира Студеница (43 км) а само 8 км од Маглича, једне од боље очуваних средњевековних тврђава код нас. Једнодневни излет вас може одвести
до манастира моравске школе, Каленића, Љубостиње и Лазарице у Крушевцу или уз реку Ибар према манастирима Градац, Стара Павлица и Нова
Павлица, Кончул, Петрова црква и Сопоћани. У непосредном окружењу се налази велики број бања. Нама најближе су Богутовачка (неуро бања) и
мање позната бања Лопатница, чије се воде користе за болести периферног и централног нервног система. Најпосећенија бања у Србији, Врњачка
Бања, се налази на 45 км од етно села а вредне посете су и Матарушка и Јошаничка Бања. Кроз имање домаћинства протиче река Лопатница, лева
притока реке Ибар, која спуштајући се са планине Чемерно представља главни ресурс села. Ова планинска брза и чиста река пуна је ракова и риба. У
свом горњем току крије интересантне вирове а дуж тока реке изграђено је више базена где се можете освежити у врелим летњим данима. Жубор
реке и цвркут птица слушате са балкона брвнара, а уз мирис ливаде и шуме, укусну домаћу кухињу и поглед пун зеленила сва чула ће бити
задовољена. Из домаћинства поглед сеже на шумовиту планину Троглав (1177 мнв), која доминира изнад села а до чијег врха вас воде планинарске
стазе са разних страна. Ту се налази и једно од ловишта где у организацији локалног ловачког друштва можете бити гост у лову на срну или дивљу
свињу. У ближем окружењу се налазе и планине Гоч, Столови, Чемерно, погодне за планински бициклизам, планинарење и сакупљање чајева и
дивљих плодова природе. Брза планинска река Ибар са сасвојим брзацима погодна је за рафтинг и кајак, па се у месту Ушће узводно уз Ибар
одржавају како државна тако и европска првенства у кајаку на дивљим водама. Једно од одморишта током манифестације Весели спуст је село
Богутовац. Захваљујући погодној ружи ветрова, у Богутовцу се одржава и државно првенство у параглајдингу и током године бројни прелети доносе
ужитак љубитељима овог спорта. Етно село Богут Вaм нуди и зимски oдмoр у oкриљу сeoскe зимскe идилe, шeтњe зaтрпaним стaзaмa или сaнкaњe сa
дeцoм пoслe чeгa Вaс oчeкуje бoгaтa трпeзa.
ЦЕНА ПО ОСОБИ ДНЕВНО

УСЛУГА

2200,00

ПОЛУПАНСИОН

У цену је укључено: Боравак на бази изабране услуге, у резервисаном периоду и типу смештаја
У цену није укључено: Боравишна такса се плаћа на лицу места
Попуст за децу од 2 до 12 година : - Ако користе посебан лежај имају попуст од 30%,
- Ако користе заједнички лежај имају попуст 50%
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
•
УПЛАТА ДО ПОЛАСКА- приликом резервације уплаћује се 30%аконтације од цене аранжмана, а остатак најкасније 15 дана пре поласка
•
УПЛАТА У ВИШЕ РАТА- уплата аконтације од 30% приликом резервације, остатак уплате чековима грађана на још 4 месечне рате
•
АДМИНИСТРАТИВНИМ ЗАБРАНАМА са фирмама са којим агенција има склопљен уговор
•
КРЕДИТНИМ КАРТИЦАМА BANCA INTESА
ПРОГРАМ ПУТОВАЊА: ПРВИ ДАН: Улазак у собе после 12:00 часова.
Боравак први-последњи дан на бази изабране
услуге(полупансион,пун пансион,ноћење). ПОСЛЕДЊИ ДАН: Напуштање собе до 9 сати. Крај програма.
НАПОМЕНА: У случају поремећаја на тржишту роба и услуга организатор задржава право кориговања цена на неплаћени део
аранжмана.
НАПОМЕНА: Превоз је сопствени. Термин боравка странка одређује сама.
КРАЈЊИ РОК ЗА ОТКАЗ АРАНЖМАНА ОД СТРАНЕ ОРГАНИЗАТОРА ЈЕ 5 ДАНА ПРЕД ПУТ
Уз овај програм важе ОПШТИ УСЛОВИ ПУТОВАЊА, програм путовања и опште информације организатора путовања са сајта
ЈП СРБИЈАШУМЕ – Пословница општег туризма
Ценовник број 1, од 27.05.2020.

