
 

ПОНУДА СМЕШТАЈА У ВРДНИКУ 

Апартмани „Вила“, налазе се поред хотела „Premier Aqua“, у срцу Бање Врдник. Апартмани су 

нови,комфорни, са великим дневним боравком у чијем склопу је и чајна кухиња. Спаваћа соба са брачним 

креветом је одвојена, као и купатило. Сваки апартман има и своју терасу са погледом на Фрушку Гору. 

Апартмани су опремљени клима уређајем, кабловском телевизијом, двд уређајем и колекцијом филмова, 

бежичним интернетом. У склопу „Виле“ су три оваква апартмана. Сваки апартман има своје паркинг место. 

Цена по особи по ноћи је 2.000 динара. Максимални капацитет апартмана је 4 особе. 

 

 

Апартмани „Извор“ налазе се у истом објекту као апартмани „Вила“, поред хотела са 5*. Апартмани су 

исте структуре као претходни, где је дневна соба са кухињом одвојена од спаваће собе. Сваки од три апартмана 

има своје купатило и терасу. Апартман има клима уређај, телевизор,двд уређај са колекцијом филмова, 

бежични интернет. Такође,сваки апартман има своје паркинг место. 

Цена је 2000 динара по особи по ноћи. Максимални капацитет апартмана је 4 особе. 

 

 

Апартмани „Sunny hill“ налазе се у близини хотела „Premier Aqua“, поседују 20 смештајних јединица, 

луксузно су опремљени. Апартмане окружује пространо двориште са простором за рекреацију (терен за 

одбојку,столови за стони тенис) и одмор,као и базеном. Апартмани су погодни за смештај 2 до 4 особе,сваки 

апартман има балкон, лцд тв, малу кухињу,купатило,клима уређај и бежични интернет. За госте је обезбеђен и 

паркинг. 

Цена је 2000 динара по особи, по ноћи. 

 

 

 



 

ПОНУДЕ ЗА ИЗЛЕТ, ПОЛУДНЕВНИ 

 

Петак, 5. јун 2020. у послеподневним сатима 

Врдник – манастир Мала Ремета – видиковац Ружа ветрова – винарија Деурић (обилазак, дегустација, вечера и 

тамбураши) 

Цена: 3000 динара. 

 

Субота, 6. јун 2020. у преподневним сатима 

Врдник –видиковац Змајевац – манастир Ново Хопово – манастир Крушедол – Ириг – винарија Мачков подрум 

(обилазак, дегустација) 

Цена: 2200 динара. 

 

НАПОМЕНЕ: 

- Цене су дате по особи. 

- У цену је укључен аутобуски превоз. 

- Најмањи број учесника за реализацију излета је 20 особа. 
 

 

 

 
Контакт за резервацију: 

Туристичка агенција Реднек, Галамбош бб, 22408 Врдник 
е-пошта: rednekagencija@gmail.com 
телефон: 062/465-703; 022/830-060 

текући рачун 265-6220310000422-52 код Raiffeisen bank 
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