
врста карте категорије корисника

Панорамско разгледање жичаром деца одрасли сениори
Појединачна вожња жичаром 300 350 300
3 вожње жичаром 650 850 770
Полудневна карта за вожњу жичаром 850 1,100 1,000
Дневна карта за вожњу жичаром 1,250 1,800 1,500
Сезонска службена 1

Изнајмљивање бицикала и картова
Карт – 1 сат 
Карт – полудневна
Карт – дневна
Бицикл - 1 сат
Бицикл - полудневна
Бицикл - дневна

Пакети за вожњу жичаром, бициклизам и к
3 вожње жичаром + 1 сат изнајмљивања 
бицикла или карта 
Полудневна карта за вожњу жичаром + 
полудневно изајмљивање бицикла или карта 
Дневна карта за вожњу жичаром + дневно 
изајмљивање бицикла или карта 

Забавни парк деца одрасли

Боб на шинама - појединачна вожња 350 500
Боб на шинама - 3 вожње 850 1200
Тјубинг – појединачна вожња 70 100
Тјубинг - 3 вожње 180 250
Адреналинска вожња (зип лине) - појединачна 
вожња 300 500
Адреналинска вожња (зип лине) - 3 вожње 800 1200

Пакети за забавни парк деца одрасли

Тјубинг + боб на шинама + зип лине + 
појединачна вожња жичаром + авантура парк 1100 1500
Тјубинг + боб на шинама + зип лине + 
појединачна вожња жичаром 900 1300
Тјубинг + боб на шинама + зип лине 650 1000
Тјубинг + боб на шинама 380 550
Тјубинг + зиплине 350 500
Боб на шинама + зип лине 550 850

Спортски терени
Кошарка

Фудбал
Тенис
Мини голф

Авантура парк

Стена 1 пењање 2 пењања 5 пењања
150 250 550

Превоз аутобусом деца одрасли
Повратна карта (центар Златибора - Торник) 140 200

ПОРОДИЧНИ ПАКЕТ ЗА ЗАБАВНЕ 
САДРЖАЈЕ:

500
1,200

Породични пакет подразумева куповину карата за било који садржај за најмање 
једну одраслу особу (родитељ) и најмање једно дете, 
уз попуњавање формулара за куповину породичног пакета. 
Попуст износи 10% у односу на редовне цене свих садржаја. 

Ценовник забавних садржаја

све категорије 

2,300
500

1,200
2,300

све категорије 

1,200

2,000

3,800

све категорије
700 дин/сат

1.600 дин/сат
500 дин/сат

150 дин/сат/по штапу

450 дин (у трајању до два сата)


