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Комплекс "Кондир" се издаје са комплетном инфраструктуром и опремом. 

 Период издавања од 5 до 7 година. 

Могућност оснивања специјалне болнице за рехабилитацију.  

Поседовање документације за доградњу терапијског блока. 

ПОНУДA 

 

 Kонak ”КОНДИР”  смeштен je у прелепом окружењу kрaj чисте планинскe реке 

Топлице (десне притоке Колубаре) у подножју планина Сувобор и Маљен. Конак 

„Кондир“ се налази на 93-eм километру југозападно од Београда, 10-oм километру 

од  Љига колико је удаљен и од Мионице, тако да је лако приступачан као објекат.  

  

 Конак је осмишљен као услужно-рекреативни комплекс сачињен од три независне 

целине:  

 смештајни део (пријем, апартмани, собе), 

 рекреативни део (базен, шанк и двориште), 

 услужни дeo (етно кафе, ресторан, летња башта и конгресна сала). 

 

Својом формом објекат чини јединствен амбијент како гостима конака тако и 

рекреативцима и посетиоцима ресторана и кафеа. 

 

 Конак “КОНДИР” располаже са 42 лежаја + 9 помоћних лежаја у двокреветним, 

трокреветним и четворокреветним собама и то: 3 (двокреветне + помоћни), 8 

(трокреветних) i 3 (четворокреветне + по два помоћна лежаја). Свака соба поседује 

телевизор, мини фрижидер, купатило, терасу и задовољава захтеве туристичке 

тражње. 

 

 Конак пружа и услуге професионалне ручне масaже (релакс, спортска и 

медицинска масажа). 

 

 Ресторан сала за славља и прославе направљена је у етно стилу и може да угости 

100 особа.Често смо домаћини разним пословним организацијама тј.организатори 

једнодневних или вишедневних дружења уз домаћу кухињу и пријатан амбијент.  

 

 У понуди је коришћење нашег отвореног базена. 

 

 Конак поседује и конгресну салу са 40 места погодну за семинаре, састанке, 

промоције, учионицу и сл., са потребном опремом за рад (пројектор, платно, 

интернет, flip chart). 

 

 

 

http://www.banjavrujci-kondir.co.rs/


 

ВАЖЕЋИ ЦЕНОВНИК ОД 15.06. ДО 15.09.2014 

НАЗИВ УСЛУГЕ ЦЕНА УСЛУГЕ (RSD) 

ПРЕНОЋИШТЕ 3.200,00 

ДОРУЧАК 350,00 

РУЧАК 500,00 

ВЕЧЕРА 450,00 

БОР.ТАКСА 70,00 

ОСИГУРАЊЕ 10,00 

ПУН ПАНСИОН 3.200,00 

ПОЛУПАНСИОН 2.700,00 

 

 

Контакт:                                                                                                                                          
                 Тел.: +381 (0)14/34-20-104; 

                           +381 (0)14/34-20-105 

                 Фax:  +381 (0)14/34-20-300                                                                                                              

                 мејл: kondir@banjavrujci-kondir.co.rs 

                 веб:  www.banjavrujci-kondir.co.rs  

        

 

 

 

 

 

 

Добро нам дошли! 
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