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Среда, 8. мај  
Бања Ковиљача 

Бања Ковиљача је удаљена 6 км од Лознице, убраја се у најпризнатије бање у земљи и једно је од 

најстаријих и најпосећенијих лечилишта а због раскошних природних лепота заслужено носи назив 

„Подрињска лепотица“. 

 

Од 15:00 часова   Долазак учесника, смештај 

17:00-17:50           Регистрација учесника, главни улаз у Кур салон,  

Најлепши и најзначајнији објекат је бањска дворана Кур салон, симбол бање, отворен 1932. године а 

који је недавно потпуно реновиран. 

 

18:00- 19:30         Свечано отварање, поздравна реч и уводно предавање (сала „Краљ Александар“) 

               ,,Промоција Европе као туристичке дестинације“,   ,,Предности укључивања Србије у 

             активности Европске туристичке комисије“,    Miguel Gallego, директор маркетинга,   

             Европска туристичка комисија 
 

                                    Уметнички програм:  

                              Квартет „Увертира“                         

                              КУД „Караџић” сплет староградских игара 

 

      Заједничко фотографисање испред Кур салона 

 

19:30 - 21:00        Коктел и вечера - шведски сто  ( тераса „Краљ Александар“, 
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Четвртак, 9. мај 
Кур салон, сала „Краљ Александар“ 

 

9:30-10:45       Европски туристички производ „Slow Adventure“, Sara  Bellshaw, 

             Центар за рекреацију и туристичка истраживања,  

             Универзитет Highlands and Islands, West Highland College UHI, Шкотска 

                         Jeлена Фаркић, Tуристичка организација града Новог Сада 

 

10:45-11:15        Закон о туризму, Вера Ровчанин, Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

 

11.15-11.30        Дискусија 

 

11:30-11:45        Кафе пауза 

 

11:45-  13.45      Презентација и интерактивна радионица ,, Туристичко искуство као основ креирања 

   производа –примена концепта интерпретације ресурса“, Игор Ковачевић,  

   Туристичка организација Србије 

 

14:00- 15:00       Ручак ( шведски сто , тамбураши)  

Етно село „Сунчана река“, Бања Ковиљача 

Етно село „Сунчана река“ налази се на обали реке Дрине и пружа јединствену оазу за одмор, 

опуштање и рекреацију. 

 

15:00-18:00        Спортско рекреативни програм. Право учествовања имају само запослени у ЛТО.  

 

 

20:00-00:30        Свечана вечера са музичким програмом (оркестар „Струја бенд“), 

                            Кур салон, Бања Ковиљача, сала „Краљ Александар“  

 

                         

              

Петак, 10. мај 
Кур салон, сала „Краљ Александар“ 

 

10:00-10:30          ,,ЕДЕН пројекат и конкурс за 2019. годину – Здравствени и велнес туризам“, Дејан                         

                    Црномарковић, Туристичка организација Србије 

 

 10:30-11:00         „Нови Сад-Европска престоница културе 2021“, Раде Делибашић,Фондација НС 2021 

 

11:00-11:15          Дискусија 

11:15-11:45          Промоција културног наслеђа од изузетног значаја кроз културни туризам, Оливера 

                              Марковић, Министраство културе и информисања 

 

11:45-12:15        „Улога музеја у промоцији дестинације-Како музеји виде туристе и туризам“, Музеј 
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                           Југославије  

 

12:15-12:30          Дискусија 

 

14:00-15:00          Ручак ( Образовно културни центар „Вук Караџић“, шведски сто) 

 Тршић,  је родно место Вука Стефановића Караџића, реформатора српског језика. Налази се на 7 km 

од Лознице. Цео комплекс представља својеврстан музеј на отвореном и има посебну културну и 

туристичку вредност. У њему се налазе Музеј језика и писма, Галерија, Гостинска кућа, калиграфска 

радионица, Музеј Вукових сабора, Кућа писаца, црква брвнара Светог Архангела Михаила, вајати у 

којима су смештене радионице за старе занате. Као посебна целина у оквиру комплекса издваја се 

Вуково имање на ком се налази Вукова спомен кућа.  

У Тршићу се одржава и најстарија културна манифестација у Србији, Вуков сабор. 

15:00-15:45         Обилазак знаменитог места Тршић 

15:45-18:30          Спортско рекреативни програм 

20:00-00.30          Свечана вечера са музичким програмом (оркестар „Вожд“), 

 Плави ресторан, Лозница, (ул. Марка   Радуловића бб) 

                               Додела награда и признања           

 

   

Субота,  11.мај 
Троноша 

 

10:00-12:30            Излет у Троношу 

Полазак у 10 часова са паркинга у центру Бање Ковиљаче.  

Обилазак манастира Троноше који се налази 17км од Лознице, на путу за Ваљево и посвећен је 

Ваведењу Пресвете Богородице. По предању оснивање манастира везује се за 1317. годину а задужбина 

је краља Драгутина и његове жене Каталине. 

Вук Стефановић Караџић, реформатор српског језика као дечак учио је и боравио једно време у 

манастиру Троноша. У склопу манастира налази се и Музеј раног Вуковог школовања.  

Испред манастира се налази капела Светог Пантелејмона са чесмом девет Југовића коју је народ 

Подриња изградио у част Југ Богдана и његових синова који су по легенди пред одлазак у Косовски бој 

овде преноћили и напили се воде са овог извора.  

Одлазак у фабрику воде ПМВ Троноша д.о.о., посета фабрици а након тога предах уз освежење 

у вајату у оквиру фабричког комплекса.  

 

13:00                      Одлазак  учесника 

       Крај програма 

     
*Присуство учесника на едукативном програму је обавезно 


