Hotel Villa Breg se nalazi na zelenim obroncima Vršačkih planina.
Sofisticiran izgled, zdrava hrana i prijatno osoblje pobrinuće se za Vaš jedinstven
doživljaj.
Hotel „Villa Breg“ raspolaže sa 48 soba i to:
4 apartmana (Predsednički, Junior i dva Studio apartmana)
44 soba sa francuskim ležajem ili dva odvojena ležaja
* struktura soba zavisi od potreba klijenta (trokrevetne, četvorokrevetne, porodične sobe)
* Mogućnost dodavanja još jednog kreveca ili dečijeg kreveta.
Većina soba ima predivan pogled na grad i banatsku ravnicu, dok 8 soba poseduje izlaz na
privatne, zaklonjene vrtove sa kojih se, takođe, pruža izuzetan pogled.
Sve sobe su izuzetno komforne, većina soba je sa francuskim ležajevima dimenzija 200x220cm.
Ono što hotelu daje prefinjeni stil je i Bvlgari kozmetika koja je na raspolaganju gostima hotela.
Prijava (Check in) od 14:00 h
Odjava (Check out) do 12:00 h
Napomena:
Raniji check in i kasniji check out se dodatno naplaćuje.
www.villabreg.com

Hotel SRBIJA je otvoren 1983. godine a od 2008. godine posluje u sastavu španske hotelske
kompanije EIX Hotels sa Majorke. Kategorisan je sa tri zvezdice, iako usluga u nekim
segmentima prevazilazi kategorizaciju. Hotel raspolaže sa 78 soba od kojih su 8 apartmani.
Gostima i posetiocima su na raspolaganju restoran Alcudia sa nacionalnom i internacionalnom
kuhinjom, tri savremeno opremljene sale pogodne za organizaciju svih vidova svečanosti i
kongresnih događaja, besplatan pristup internetu u celom hotelu i business corner u lobiju hotela.

Na raspolaganju je i korišćenje hotelskih bicikala, kao i parking i auto perionica.
Dodatni sadržaji koji će upotpuniti vaš boravak i pružiti vam kompletnu uslugu su recepcija sa
menjačnicom koja radi 24 časa, Caffe & Restaurant "PAMBOLI", salon lepote “DI” i fitness sala
“Viva”

http://www.hotelsrbija.rs

DOM CRVENOG KRSTA
Topovski put bb, Vršac

Odmaralište Dom Crvenog krsta nalazi se na oko 10km od Vršca u Banatu. Dom se nalazi na
brdu koje je završetak obronka Karpatskih planina sa svim karakteristikama, pogodan je za
rekreaciju, šetnje i odmor. Dom je lociran na 346m nadmorske visine, sa izuzetnom klimom, koja
breg svrstava u vazdušnu banju sa spletom 17 vrsta vetrova. Dom poseduje: 20 soba sa ukupno
100 kreveta - najsavremeniju kuhinju - restoran - foaje sa recepcijom - ambulantu sa karantinom učionicu -TV kutak - zimsku i letnju terasu -sportske terene - stazu za šetnju Dobitnik nagrada:
zlatne medalje Medjunarodnog sajma turizma 2008. i 2009. godine.

Телефон: 013 838656

MOTEL VETRENJAČA

Tu na magistralnom putu Beograd - Temišvar na ulasku u Vršac iz pravca Beograda
smestio se motel Vetrenjača**. Objekat koji na prvi pogled pleni dušu i odiše šarmom
banatske ravnice.
Na otvorenoj terasi kapaciteta 50 mesta uživaćete u pogledu na banatsku ravnicu ali i na

prostor gde se spremaju raznovrsne đakonije i specijaliteti kao što su jagnjetina
ispod sača, čorbanac, sarma u glinenom ćupu, roštilj...
SOBE

Motel Vetrenjača** raspolaže kapacitetom od 37 soba (3 1/1, 19 1/2 i 15 1/3), koje su
sve opremljene zasebnim reguatorima centralnog grejanja i klimatizacije, TV-om, mini
barom i telefonom.
RESTORAN

Restoran u dve odvojene sale poseduje kapacitet od 140 mesta i pruža pravi doživljaj
gostima koji mogu da uživaju u gastronomskim čarolijama domaće i internacionalne
kuhinje.
PARKING

Veliki parking posebno osmišljen i projektovan za teretna vozila omogućiće Vam da bez
razmišljanja i muka oko parkiranje uživate u odmoru i čarima našeg motela.
MOTEL VETRENJAČA**
Beogradski put bb.
26300 Vršac
SRBIJA
e-mail:vetrenjacadoobenst@gmail.com
tel. 013 801 156
fax. 013 801 155

ZONA OPTIMIZMA nalazi se u strogom centru Vršca, u pasažu Trga Pobede, na samo 13
km od granice s Rumunijom (65 km od Temišvara) i 86 km Beograda (94 km od
aerodroma Nikola Tesla), sa kojima je povezan dobrim putnim vezama.
Sobe su funkcionalne i moderno tehnički opremljene (kupatila sa tuš kabinama i
fenovima za kosu, LED televizorima s kablovskom linijom, velikim francuskim
ležajevima ili sa dva komotna standardna ležaja, mini barovima, i priključcima za
internet). Smeštaj je zagarntovano udoban.
Zona Optimizma
A: Trg Pobede 3, 26300 Vršac
Vojvodina, Srbija
T: +381 13 832 553
M: +381 60 40 40 645
E: info@zonaoptimizma.rs

РЕСТОРАНИ

Иза свега што је човек постигао, требало би да стоји традиција. Баштина је оно што
смо наследили из прошлости, оно што живимо данас и оно што предајемо наредним
генерацијама.
У то име, Етно кућа Динар негује традиционално српско гостопримство, националну
српску кухињу са акцентом на храни припремљеној на ћумуру. Допринос свему томе
даје и аутентичан ентеријер, са брижљиво прикупљним предметима из прошлости
наших села и на тај начин дочарава слику давних времена.

Већина гостију не зна да смо ми релативно млад етно ресторан који је започео са
радом 2010. године, са почетних 27 места и 8 запослених да би данас могли да
примимо 243 гостију које опслужује 40 чланова особља. За врло кратко време, са много
труда и још више љубави према овом послу, успели смо да стекнемо репутацију
ресторана у коме се увек тражи место више, који је добио многе престижне домаће и
међународне награде. Етно кућа Динар у својој понуди инсистира на српским
специјалитетима припремљеним на класичан начи. Национална кухиња, припремана
на ћумуру, основа је нашег јеловника.
Угостили смо велики број гостију као и личности из јавног живота. Задовољни смо када
је гост задовољан и када оде из нашег ресторана са жељом да нас посети поново.
Реторан Етно куће Динар вас очекује отвореног срца и у духу традиционалног српског
домаћина.
Добродошли!

https://www.etnokucadinar.rs/sr/
Вршац, Димитрија Туцовића 82
Тел : 13 830024

У Стеријиној кући на градском тргу, Кућа вина РАБ нуди Вам врхунску винску карту са
250 врста вина из целог света !
Ужитак побољшава и сирна карта са преко 40 врста сирева из целог света! Уз добру
музику и диван амбијент проведите лепе и незаборавне тренутке у кући великана, где
су досад испуниле књигу утисака и великани овог доба: Милена Дравић, Владета
Јеротић, Рада Ђурићин,
Вршчани, по традицији дугој вековима, госте дочекују раширених руку и широког срца.
Са гостом деле сву радост живота и сваку чашу вина.
Вино је као и човек таман поверујемо да га познајемо, а оно нас изненади неком новом
лепотом. Вино и живот су синоними.

За вино кажу да је храна, а као природни производ окрепљује, појачава интелигенцију
и креативност. За талентованог винопију кажу да је господин. Само изабранима је дата
умешност да разликују сорте и квалитет вина.
Кућа вина РАБ нуди гостима врхунску услугу укомбиновану са правим домаћим
специјалитетима. У аутентичном, рустичном амбијенту, напросто ћете заборавити која
је година и доживећете незаборавне тренутке.
Наша жеља је да се у нашем ресторану опустите и уживате у нашој гастрономској
понуди. За Ваш потпуни кулинарски ужитак смо саставили мени са разним
интернационалним и балканским специјалитетима...
Да би Ваша поруџбина била одличног укуса и квалитета, сва јела припремамо са
свежим састојцима.
Осим што је храна мирисна, укусна и свежа, још један додатни квалитет чини и њен
разнобојни аранжман.
Наш стил исхране је разноврсност.
Код нас такође можете организовати и Ваше разне догађаје, као што су крштења,
венчања , годишњице, те разне прославе.
https://rab.rs/about.html
Трг Св. Теодора Вршачког 11
26300 Вршац, Србија
Телефон: (013) 837-338
(063) 546-537

PIZZERIA MASTERS
У пицерији "Masters" ћете увек наћи прави кутак за одмор и уживање у добром залогају
на радост свих ваших чула.

Угоститељски објекат «MASTERS» први пут се представио својим суграђанима 1988.
године и од тада па до данас, претрпео је значајне измене у изгледу, али и у
пословању,и у погледу проширења свог капацитета и понуде.
У пошетку је то био кафић, а данас је «MASTERS» пицерија са великом и разноврсном
понудом италијанске хране.

https://www.pizzeria-masters.rs
Мате Матејића 6а
Вршац 26300 Србија
Тел: 013/837-000 и 837-677
МОБ: 063/114 10 51

EXPRESS RESTORAN
HRANA PO MERI
Ukusna i sveže spremljena hrana, gde sami određujete veličinu svoje porcije

RAZNOVRSNI MENI
Doručak – Roštilj – Panirano – Prilozi – Kuvana Jela – Salate – Supe i Čorbe – Dezerti – Topli i
hladni napici

•
•

•

Dositejeva 10, 26300 Vršac
013- 831-574
Radno Vreme:
Radnim danom od 07-20h
Subota od 08 -20h
Nedeljom ne radimo
info@expressrestoran.com

PIZZERIA „TRAVOLTA“
Davne 1994. godine, u samom centru grada, blizu Gradske kuće osnovan je porodični
ugostiteljski biznis pod nazivom "Travolta". Tada je nastala jedna od najpopularnijih kafana u
gradu. Kako su deca odrastala tako se i posao razvijao i 2015. godine došli smo na ideju da
izgradimo veliku peć na drva. Tada je, na istoj lokaciji, počela sa radom "Pizzeria Travolta" i
postala prepoznatljiva po najvećoj pici u gradu i brzoj dostavi! Nakon dve godine uspešnog
rada i velikog poverenja građana i ljudi koji su dolazili iz drugih gradova, osnovali smo još
jedan prijatan ambijent u Kopaoničkoj ulici u blizini vršačkih vinograda pod nazivom "Travolta
2". Očekujemo Vas da zajedno uživamo u prijatnoj atmosferi i odličnoj pici.Hvala i dobrodošli!

TRAVOLTA 1
Trg Pobede 3 (Pasaž) Vršac
Radno Vreme Travolta 1:
Tel: 013/830-674 Mob: 069/3-830-674
Radnim danima 10h-24h
Nedeljom 16h-24h
http://pizzeriatravolta.rs

