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Лозница је град за који туристи кажу да је посебан, да има душу, а ми кажемо 
да је за слово испред свих.

Налази се  у западном делу Србије, у подножју планине Гучево, на десној обали 
реке Дрине, у близини границе са Босном и Херцеговином. Лозница је природни, 
привредни, саобраћајни, културни и тури стички центар овог дела Подриња.

Са око 80.000 становника у 54 насељена места, простире са на површини од 
612km2  и налази се на надморској висини од 142m. Клима је блага, континентална. 

Вода је питка и високог квалитета уз обиље водотокова и извора као и две бање 
са природним изворима минерално-сумпоровите воде. 

Један град није само насеобина и територија, то су пре свега људи, ствараоци, 
култура. Лозничани су гостопримљиви и привржени свом завичају, поносни на 
своју историју и брину о очувању традиције и културе, говоре најчистији српски 
књижевни језик и пишу ћирилицом.

Tуризам је један од носилаца развоја града, а  туристичку понуду чине четири 
подручја: културно-историјско наслеђе, бање, планине и реке.

Град Лозница

             

	 据游客说，洛兹尼察是一个特别的城市，这是有灵魂的城市，并且，
我们说，它以一个字母就在所有城市前面。它位于塞尔维亚西部，古切沃山山
脚下，坐落在德里纳河河右岸，靠近波斯尼亚和黑塞哥维那的边界。	洛兹尼
察市是这个部分的德里纳河流域的自然，经济，交通，文化和旅游中心。

	 洛兹尼察市约有8万居民，市区包括54个定居点，其面积为612平方公
里，海拔142米，它的气候是温和的，大陆性。

	 水是饮用的，高质量的，有大量的水道和泉水，还有具有天然来源的
矿物硫磺水的两个水疗中心。

一个城市不仅是一个定居点和领土，而且，它主要的部分是人，创造者，文
化。洛兹尼察市民是热情好客，他们忠心于自己故乡，为自己历史而感到自
豪，他们关心到传统和文化的保护，他们讲最纯粹的塞尔维亚文学语言并用西
里尔字母写作。

	 旅游业是该市发展的持有因素之一，并且，旅游提供包括四个方面：
文化和历史遗产，水疗中心，山和河流。

洛兹尼察市

             
网站：www.loznica.rs
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Како до 
Лознице?
Лозница је удаљена од Београда 

139km, од Новог Сада 136km, а од 
Ваљева 75km, са којима је повезана 
мо де рним саобраћајницама. Нај-
ближи аеродроми су у Београду и 
Тузли (72km), а најближи гранични 
пре  лаз је Трбушница (2km) где мост 
повезује две државе, Србију и Босну 
и Херцеговину. Кроз град пролази и 
же ле зни чка пруга, али за сада је у фу-
нкцији само теретни са о бра ћај.

По граду возе аутобуси, бројне 
такси службе, рентакар, постоје би-
ци клисти  чке и пешачке стазе.

Ако долазите аутомобилом, на свим 
ло  ка ци јама је обе збеђен дово љан број 
паркинг места која се напла  ћују само 
у нај ужем центру града.

По стављена је коректна сао   бра ћа-
јна и туристичка сигнализација.                         

Београд 139km
Нови Сад 136km
Шабац 56km
Ваљево 75km
Босна и Херцеговина 2km
Тузла 72km
Мали Зворник 28km
Бања Ковиљача 6km
Тршић 7км
Троноша 17km
Текериш 39km
Бања Бадања 33km
Чокешина 30km
Лешница 21km

Инте   рнет мрежа покрива град, а у 
ве ћини туристичких објеката инте рнет 
је бесплатан. Можете нас про   наћи 
на андроид апликацији Тур и сти чке 
организације Србије (Аудио водич 
кроз Србију).

怎么来洛兹尼察市

洛兹尼察市距离贝尔格莱德有139公
里，距离诺维萨德市有136公里，距
离瓦列沃市有75公里，它与这些城市
用现代的道路连接。	最近的机场位于
贝尔格莱德和图兹拉（72公里），最
近的边境通道是特尔布什尼察（2公
里），此处一座桥连接两个国家，即
塞尔维亚与波斯尼亚和黑塞哥维那。	
铁路也穿过城市，但目前只货运在运
动。
在城市的街上开着公交车，许多的出
租汽车，租个车，同时也有自行车道
和人行横道。
如果您开车来，所有的地点都提供足
够数量的停车位，它们仅在市正中心
收费。
在城市已安装了适当的交通和旅游
信号。
互联网覆盖全城市，并且，在大多数
的旅游设施中互联网是免费的。	您
可以在塞尔维亚旅游组织的Android
应用程序上找到我们（塞尔维亚的音
频指南）。

贝尔格莱德	139公里
诺维萨德市136公里
沙巴茨市56公里
瓦列沃市	75公里
波斯尼亚和黑塞哥维那	2
公里
图兹拉市	72公里
科维利亚查水疗中心6公里
特尔希奇村	7公里
特罗诺沙修道院17公里
泰凯里什村39公里
巴丹尼亚水疗中心33公里
乔凯希纳村30公里
莱什尼察村21公里
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www.togl.rs

Јована Цвијића бр.20 15300 Лозница
+381 (0)15 878520, 893895
togloznice@gmail.com
www.togl.rs
Turistička organizacija grada Loznice
Turisticka organizacija grada Loznice
tog_loznice

.rs

Туристички инфо 
центар са 
сувенирницом

Град 
Лозница

.rs

Карађорђева бр.2
+381 (0)15 879200, 
879206
www.loznica.rs

www.togl.rs

地址：Jovana Cvijića街 20号15300 洛兹尼察市
电话：+381 (0)15 878520, 893895 
电子邮件：togloznice@gmail.com
网站：www.togl.rs
FB: 洛兹尼察市旅游组织
洛兹尼察市旅游组织
tog_loznice

带纪念品商店的旅
游信息中心

洛兹尼察市旅游组
织

洛兹尼
察市
地址：Karađorđeva街 2号
电话：+381 (0)15 879200,
879206
网站：www.loznica.rs
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2

Muzej Jadra
/ Museum of Jadar

Vukov dom kulture
/ Culture Center

Spomenik 
/ Monument

Biblioteka  
/ Library

Crkva / Church

Groblje 
/ Cemetery

Škola
/ School

Galerija / Gallery

Sportski centar
/ Sport Center

Bolnica
/ Hospital

Pošta

Policija
/ Police

TOGL info centar
/ Info Center

Gradska uprava
/ City Hall

Sud / Court

Vatrogasni dom
/ Fire Station

Apoteka
/ Pharmacy / Amphitheater

Bazen / 
Swimming Pool

AMS 
/ Help on the Road
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Supermarket 
/ Supermarket

Smeštaj
/ Accomodation

Restoran
/ Restaurant

Benzinska pumpa
/ Gas Station

Taxi
/ Cab

Autobuska stanica 
/ Bus Station

/ Train Station

Parking
/ Parking

/ Pedestrian 
Zone

Zelena pijaca
/ Green Market

wc Toalet / Toilet

Banka / Bank 
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Вук Стефановић Караџић - 
рођен је 1787. године у Тршићу. 
Био је филолог, реформатор ср
пског језика, сакупљач наро
дних умотворина и писац пр       
вог ре   чника српског језика. У 
Лозници су подигнути његов 
спо        меник и биста, његово име 
носе и основне школе у   Лозници 
и Тршићу, једна улица и један 
трг. Вукова ћерка Мина Караџић 
била је сликарка и књижевница.
 
  ВУКОВ САБОР је најстарија и 
најмасовнија културна манифе
ста     ција у Србији. Посвећена је 
не говању успомене на његов 
жи  вот и дело. Централни про
грам се тра   диционално одржава 
у се птембру ме сецу, у недељу 
уочи Мале Госпојине, у Тршићу, 
а део програма се реализује у 
Лозници, Београду и оближњем 
манастиру Троноша у којем се 
Вук неко вре ме шко  ловао. У мају 
месецу се одр жава Ђачки Вуков 
сабор.

吴克•斯蒂凡诺维奇•卡拉季奇	
-	于1787年出生于特尔希奇城
镇。	他曾是语言学家，塞尔维
亚语的改革者，民间故事的收
藏家和第一本塞尔维亚语言词
典的作者。	在洛兹尼察市被
竖立他的纪念碑和半身像，洛
兹尼察市和特尔希奇城镇的小
学，一条街和一个广场也以他
命名。	吴克的女儿米娜•卡拉
季奇曾是画家和女作家。

吴克集会是塞尔维亚最古老和
最广泛的文化活动。	该活动
意味着保持对他的生活和工作
的记忆，并且，按传统，每年
9月圣母玛利亚的诞生节之前的
周日在特尔希奇城镇举行中央
的活动，而且，一部分的节目
在洛兹尼察市，贝尔格莱德和
附近的特罗诺沙修道院举行，
吴克在该修道院学习了一段时
间。	在5月份举行学生的吴克
集会。

巨人的故乡
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 Јован Цвијић – рођен у Ло
зници 1865. године, сматра се 
уте ме љи ва чем ср пске   гео                    
гра фије. Био је нау  чник и 
осни  вач Ср пског гео      гра 
фског дру          штва. У окто  бру  се 
одржава ма ни    фе   стација 
„Цвијићеви дани” по све ћена 
овом великану.

Миодраг Мића Поповић 
– рођен у Лозници 1923. год. 
Био је академик, сликар, ли
ковни крити       чар, писац и фи
лмски режисер. У Лозници је  
1989. год. отворена Галерија 
легат Миће Поповића и Вере 
Божичковић Поповић када 
је и про глашен за првог по
ча      сног гра  ђа нина Ло знице. 
Сваке године у јуну ме се цу 
се орга ни зује ма ни  фе    ста ција 
„Мићини и Верини дани”.

www.ckvkaradzic.org.rs  
www.bibliotekaloznica.org.rs

约万•慈维伊奇	-于1865年出
生于洛兹尼察市，被认为是
塞尔维亚地理学的创始人，
他曾是科学家和塞尔维亚地
理学会的创始人。	每年10月
份举行“慈维伊奇的日子”，
该活动致力于这名巨人。

米奥德拉格•米察•波波维奇		
-		于1923年出生于洛兹尼察
市。	他曾是院士，画家，艺
术的评论家，作家和电影导
演。	1989年在洛兹尼察市开
业了米察•波波维奇和维拉•博
日契克维奇•波波维奇的遗产
画廊，那时他被宣布为洛兹尼
察市的第一位荣誉公民。	每
年6月份组织举行名成为”米
察和	维拉的日子”的活动。

网站：
www.ckvkaradzic.org.rs  
www.bibliotekaloznica.org.rs
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Село Тршић је родно место Вука 
Стефановића Караџића, рефо рма-
тора српског језика и писма. Налази 
се на 7km од Лознице. Цео ко   мплекс 
пре    дставља својеврстан музеј на 
отвореном и има посебну ку лту-
рну и туристичку вредност. Кроз 
ње   га протиче речица Жеравија. 
У њему се налазе Музеј језика и 
писма, Галерија, Гостинска кућа, ка-
лиграфска ради оница, Музеј Вукових 
сабора, Кућа писаца, црква брвнара 
Светог Арха   нгела Михаила, вајати у 

Знаменито место

Тршић

10

特尔希奇村是吴克•斯特凡诺维
奇•卡拉季奇作为塞尔维亚语言
和字母的改革者的发源地，距离
洛兹尼察市有7公里。整个建筑群
代表着一个独特的露天博物馆，
它具有特殊的文化和旅游价值，
并且，通过它流过日拉维亚小
河。它包含语言和字母博物馆，
画廊，招待所，书法的工作坊，
吴克集会的博物馆，作家之家，
圣天使加夫里洛的木制教堂

著名的地方特尔希奇
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Тршић
којима су смештене радионице за  старе занате. Као посебна целина у оквиру 
комплекса издваја се Вуково имање на ком се налази Вукова спомен кућа.
Тршић је највише посећен за време традиционалних манифестација – Вуков 
сабор и Ђачки Вуков сабор и у време  ђачких екскурзија. Током лета и 
викендом то је омиљено излетиште Лозничана и других љубитеља природе 
и Вуковог дела.

Вук је о Тршићу записао: 
„Ја сам се у Србији родио и 
узрастао и зато ми се чини да 
на свијету нема љепше земље 
од Србије, нити љепшег мјеста 
од Тршића „

www.ckvkaradzic.org.rs  

N S

W

E
200m

Loz n i ca

Muzej jezika i pisma
/ Museum of Language 
and Letters
Kaligrafska radionica
/ Calligraphy Workshop

/ Writers' House

/ Vuk's Memorial House
Prijavnica i suvenirnica
/ Check-in and 
Souvenir Shop
Vodenica / Mill

/ Old Serbian Household

Saborište / Assembly Amphitheater
Zvonik / Belfry
Crkva / Church
Muzej Vukovih sabora
/ Museum of Vuk's Assemblies
Galerija / Gallery
Radionica starih zanata
/ Old Crafts Workshop
Vuk i nauka 
/   Vuk and the Science
Vodenica / Mill

Vukova spomen
škola / Vuk's 
Memorial School
Restoran
/ Restaurant
Suvenirnica
/ Souvenir Shop

Smeštaj
/ Accomodation

Parking / Parking

Pošta 

Sanitarni blok
/ Sanitary Block/Hiking Trail

特尔希奇村是吴克•斯特凡诺维奇•卡拉季奇作为塞尔维亚语言和字母
的改革者的发源地，距离洛兹尼察市有7公里。整个建筑群代表着一个
独特的露天博物馆，它具有特殊的文化和旅游价值，并且，通过它流
过日拉维亚小河。它包含语言和字母博物馆，画廊，招待所，书法的
工作坊，吴克集会的博物馆，作家之家，圣天使加夫里洛的木制教堂

吴克关于特尔希奇村写到了:“我在
塞尔维亚出生了，在塞尔维亚也长
大了，因此，从我的观念来看，在
世界上就没有比塞尔维亚更美丽的
国家，也没有比特尔希奇村更美丽
的地方。”

网站: www.ckvkaradzic.org.rs  
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    Убраја се  у најпризнатије бање у земљи и једно је од најстаријих и најпосећенијих 
ле       чи лишта. Поседује два природна лековита чиниоца: термоминералну воду и 
пе            лоид-   лековито блато. Успешно лечи реуматична обољења, обољења коштано-
згло  бног система, дискус хернију, остеопорозу, посттрауматска ста ња, лакша 
оштећења централног нервног система, гојазност, стерилитет, поје дине ги не-
колошке и кожне болести. Специјална болница за рехабилитацију у Бањи Ко-
виљачи је елитна здравствена установа у којој се спроводи програм ме       ди    цинске 
рехабилитације и лечења као и програми  дијагностике и  преве нције. У склопу 
ове болнице налази се и одељење за рехабилитацију деце које је прво такве 
врсте у земљи.
www.banjakoviljaca.rs
   Бањски парк се простире на површини од 40ha, по величини је други парк у 
Србији. Сам центар парка чини грандиозна фонтана. Најлепши и најзначајнији 
објекат је бањска дворана Кур-салон, симбол бање, отворен 1932. год под по-
кровитељством  краља Александра Карађорђевића, па ову  бању зато зову и 
„Краљевска Бања”, а због раскошних природних лепота заслужено носи назив 
„Подрињска лепотица”. Од осталих објеката посебну вредност имају сумпорно 
купатило „Краљ Петар I”, блатно купатило и бањске виле: Херцеговина, 
Далмација, Босна, Ковиљача, Београд и остале од којих је око 80 заштићено и 
чувају тајне и дух прохујалих времена.
   У Бањи Ковиљачи  се традиција и савремена научна достигнућа спајају у слу   жби 
здравља људи. У оквиру Специјалне болнице ради и wellness центар „Ковиље” 
где ћете пронаћи уметност здравља и лепоте: базени (отворени и затворени), 
сауна, соларијум, ђакузи, масаже и купке у краљевској кади. Такође у још једном 
луксузном хотелу, „Royal spa”, можете уживати у првој српској масажи.

Бања 
Ковиљача

Бање
				这是国家最知名的水疗中心之一，最古老和最流行的疗养胜地之一，拥
有两个天然的治病因素：矿泉水和药用泥浆。这里成功地治疗风湿性疾病，
肌肉骨骼系统疾病，椎间盘脱出症，骨质疏松症，创伤后的状态，中枢神经
系统的轻微损害，肥胖，不孕不育，某些妇科和皮肤病。科维利亚查水疗中
心内的康复专科医院是精英卫生机构，这里进行医疗康复和治疗计划以及诊
断和预防计划。在这家医院内也有儿童康复部门，这是国家首创的这种部门。

网站：	www.banjakoviljaca.rs

水疗中心公园的面积是40公顷，这是塞尔维亚的第二大公园，在公园的中心
有盛大的喷泉。最美丽和最重要的设施是温泉大厅库尔沙龙，这是水疗中心
的象征，它是于1932年在亚历山大·卡拉乔尔杰维奇国王的主持下开的，所
以这个水疗中心被称为“皇家水疗中心“，并且，由于华丽的自然美，它值
得“德里纳河流域之美”	的名称。在其他的设施中，“彼得一世国王”的硫
磺浴，泥浴和温泉别墅：黑塞哥维那，达尔马提亚，波斯尼亚，科维利亚查，
贝尔格莱德等其他别墅具有特殊的价值，它们其中大约80个别墅被保护，它们
保持过去时间的机密和精神。
为了有助于人们的健康，在科维利亚查水疗中心传统和当代的科学成就互相
连接。在特殊医院内有健康中心“科维烈”，这里您将找到健康和美丽的艺
术：游泳池（室内外），桑拿浴室，日光浴室，按摩浴缸，	在皇家浴室里

巴尼亚科维利亚查城镇/
科维利亚查水疗中心

水疗中心
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      Смештајни капацитети се налазе 
у хотелима, Спе   цијалној болници, 
одма ралиштима, бањским вилама, 
апартманима, домаћој радиности и 
Етно селу „Сунчана река” поред реке 
Дрине.
      Бројни ресторани, кафане, посла-
сти ча рнице, ка феи и клубови ће учи-
нити ваш боравак у овој бањи још при-
јатнијим. 
        Треба споменути и конгресни тури-
зам. Све су учесталији пословни ску-
пови који се одвијају у не кој од одли-
чно опремљених  бизнис сала у Бањи 
Ковиљачи .

Бања Бадања
      Удаљена је  од Лознице 33km, мање је позната, али изузетно лековита.То 
је са   вр шено место за све који желе мир у природи, далеко од градске вреве. 
Лековита вода је богата гвожђем и сумпором и користи се за лечење купањем 
и пијењем. У овој бањи се лече болести локомоторног апарата, реу матизма, 
псоријазе и стерилитет.

www.togl.rs
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巴丹尼亚水疗中心

距离洛兹尼察市有33公里的巴丹尼亚水疗中心，不那么流行，但其治愈程度极高。	对于
所有希望在远离城市喧嚣的大自然中享受宁静的人来说，这是理想的地方。	药用水富含铁和硫，
它治疗的用法包括沐浴和饮水。	在这个水疗中心治疗骨骼和关节系统疾病，风湿病，牛皮癣和不
育症。

网站：www.togl.rs

的按摩和浴缸。	此外，在另一家豪华
旅馆“Royal	spa”，您可以享受第一次
塞尔维亚按摩。
住宿设施位于旅馆，特殊医院，度假
村，温泉度别墅，公寓，农村家庭和德
里纳河边的民族村“Sunčana Reka/阳光
河”。
许多的餐馆，小酒馆，糕点店，咖啡馆
和俱乐部将让您在这个水疗中心的逗留
更加愉快。
我们还应该提到大会旅游，因为在科维
利亚查水疗中心的某个设备齐全的营业
厅越来越多举行商务聚会。
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  Гучево је планина која поред свог историјског значаја, пружа идеалне 
услове за развој спортско-рекреативног и излетничког туризма. На Црном 
врху (779m)   налази се спомен костурница око које је уређен видиковац са 
којег се пружа предиван поглед ка Бањи Ковиљачи, Лозници и Дрини. 
    Спој нетакнуте природе, густе букове шуме, чистог ваздуха, уређених стаза и 
терена као и угоститељске понуде чине да ова планина постаје све атрактивнија 
за пешаке, планинаре, бициклисте, бајкере, џипове, екстремне спортове, 
параглајдинг, превентивне здравствене програме, скупљање ле ковитог биља, 
јестивих гљива и шумских плодова, излетнички туризам, припреме спортиста, 
извиђаче, рекреативну наставу за ђаке, едукације и тим билдинг.
     Посебно задовољство нуди љубитељима  лова који овде могу пронаћи зеца, 
лисицу, фазана, вука, срну, дивљу свињу.
   Цер је планина која је име добила по бројним стаблима дрвета цер, има 
пуно зеленила , листопадног дрвећа и ниског растиња. Такође пружа идеалне 
услове за активан одмор и авантуристички туризам . 

www.togl.rs

Планине
		古切沃山除了自己的历史重要性之外，还提供为发展体育与休闲旅
游和游览旅游的理想条件。	在Crni Vrh/黑山顶上（779米）有纪念公
墓，其周围有好整理的全景处，提供到科维利亚查水疗中心，洛兹尼
察市和德里纳河的美丽景色。
未受破坏的大自然，茂密的山毛榉森林，清新的空气，好整理的步道
与地形及餐饮服务的结合使这座山越来越多吸引行人，登山家，骑自
行车的人，骑摩托车的人，吉普车，极限运动，滑翔伞，预防性的健
康计划，药草的收集，	食用蘑菇和森林水果的收集，游览，运动员的
预备，侦察员，学生的休闲课程，教育和团队建设。
它对狩猎的爱好者提供特殊的乐趣，他们在这里可以找到野兔，狐狸，
野鸡，狼，鹿，野猪。
菜尔山以许多橡树种类（cerris）的树木命名，这座山拥有许多的绿树，
落叶树木和低植被。	它还为活跃的假期和冒险旅游提供理想的条件。

网站：www.togl.rs

山
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    По много чему је јединствена и пружа могућности за развој ретких и ве-
ома тражених видова туризма, првенствено спортова на води и риболова. 
Смарагдно зелене боје, кривудава, овде ствара предивне шљунковите плаже 
на којима локално становништво и бројни туристи проналазе освежење у 
току лета (најпопуларнија је Жићина плажа, дуга неколико километара, у 
непосредној близини Бање Ковиљаче, на којој некада борави више хиљада 
људи дневно), а њени брзаци и вирови су идеално место за риболовце који 
могу упецати шкобаља, клена, мрену, смуђа, штуку, деверику, а од крупнијих 
примерака сома и надалеко познату младицу.
     На Дрини се одржава међународна  регата „Дрина је само једна” од Малог 
Зворника и Зворника до Бање Ковиљаче. 
     Организују се  разна спортска такмичења као и сплаварење и вожња чамцем, 
а можете уживати и у романтичној вечери поред реке у неком од бројних  
ресторана где се служи искључиво свеже упецана риба и рибљи котлић.

www.togl.rs

Река Дрина
在许多方面，德里纳河是独特的河流，以及提供为发展少见和非常受欢迎的
旅游形式的机会，特别是水上的运动和钓鱼。翠绿色和缠绕的河流这里创造
美丽的鹅卵石海滩，使当地人和众多游客在夏季这里发现身心爽快（最流行
的是日契纳沙滩，几公里长，靠近科维利亚查水疗中心，有时候在这里每天
有几千人），并且，它的急流和涡流对渔民来讲是理想的地方，他们可以捕获
大鼻子鲤鱼（skobalj/Chondrostoma nasus），欧鲢（klen），mrena	（Barbus 
barbus），白梭吻鲈（smudj），河鲈，狗鱼，欧鳊（deverika），以及更大的
鱼类即鲶鱼和广为人知的多瑙哲罗鱼。
在德里纳河上，从小兹沃尔尼克城镇和小兹沃尔尼克市到科维利亚查水疗中心
举办国际帆船赛“只有一条河德里纳”，在帆船赛中使用各种船。
这里组织举行各种体育比赛以及漂流和乘船游览，并且，您还可以去位于河
边的许多餐厅之一以及享受浪漫的夜晚，那里仅供应新鲜捕获的鱼和鱼汤。

网站：
www.togl.rs

德里纳河
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Манастир Троноша се налази 17km 
од Лознице, на путу за Ваљево. Оснивање 
манастира везује се за 1317.годину и 
задужбина је краља Драгутина и његове 
жене Катарине. Испред манастира се 
на лази капела Светог Пантелејмона са 
чесмом девет Југовића коју је народ 
Подриња изградио у част Југ Богдана и 
његових си нова који су по легенди пред 
одлазак на Косовски бој овде преноћили 
и напили се воде са овог извора.
Манастир Чокешина је женски ма-
на стир који се налази у истоименом се-
лу, у подножју планине Цер.  Манастир је 
из прве половине 15. века, а по легенди 
је задужбина Милоша Обилића. Име је 
добио по некадашњем ма чва нском  вла-
стелину Богдану Чокеши на чијем је има њу 
саграђен.
Црква Покрова Пресвете 
Богородице се налази у данашњем 
центру Лознице, а некадашњем 
утврђењу „Лознички град”. По ди гну та је 
1873.године и изгра ђена у српско-ви з-
анти јском сти лу.
Црква Ваз несења Господњег по-
ди  гнута је на некадашњем имању Вука 
Караџића на Лагатору у Лозници. По 
величини је трећи храм у Србији.
Црква Светих Апостола Петра и 
Павла у Бањи Ковиљачи је подигнута 
1975.год. При храму је основан и хор 
„Сабор српских светитеља”.
Црква Светих Апостола Петра и 
Павла у  Лешници је подигнута 1874.г.

Манастири и цркве

www.crkvaloznica.org

www.eparhija-sabacka.com

特罗诺沙修道院距离洛兹尼察市有17公

里，位于通往瓦列沃市的道路上。	修道

院的建立与1317年连接，它是德拉古丁

国王和他的妻子卡塔琳娜的禀赋。	在修

道院前面有圣潘捷列伊蒙礼拜堂和九个

尤戈维奇兄弟的喷泉，由德里纳河流域

的人民建造，以纪念尤戈•博格丹和他

的儿子们，据传说，在前往科索沃战役

之前，他们在这里过了夜，在该泉源上

喝了水。

乔凯希娜修道院是女性修道院，位于菜

尔山山脚下的同名村庄。	修道院建于

15世纪上半叶，据传说，这是米洛什•

奥比利奇的禀赋。	它以前马奇瓦地区的

贵族博格丹•乔凯希命名，在他的财产上

被建造。

上帝圣母寿衣教堂位于洛兹尼察市的今

天中心和前堡垒“洛兹尼察之城”。	它

建于1873年，以塞尔维亚	-	拜占庭风格

被建造。

上帝升天教堂位于洛兹尼察市拉格托尔

区，它建在吴克•卡拉季奇的千财产上，

这是塞尔维亚第三个最大的教堂。

位于巴尼亚科维利亚查城镇的圣使徒彼

得和保罗教堂建于1975年。	在教堂内还

建立了“塞尔维亚圣徒集会”合唱团。

位于莱什尼察村的圣使徒彼得和保罗教

堂建于1874年。

修道院和教堂

特罗诺
沙修道
院

乔凯希
娜修道

上帝圣母寿
衣教堂

上帝升
天教堂
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Најзначајније археолошко на лазиште 
налази се  у атару села Брезјак званом 
Пауље. 
У  центру града се налази историјски 
шанац из Првог српског устанка, на 
ко   јем је вођен Бој на Лозници 1810.
године који је предводио војвода Анта 
Богићевић .
Спомен костурница на Церу у селу 
Текериш, подигнута је у знак сећања 
на изгинуле војнике у чувеној Церској 
бици .
Спомен костурница на Гучеву где је 
вођена историјскa „битка под обла-
цимa”.
Препоручујемо да посетите Музеј 
Јадра и  Завичајну библиотеку „Вук Ка-
раџић” у Лозници, потражите причу о 
Момчилу Гаврићу, најмлађем српском 
војнику у Првом светском рату као и 
Меморијални музеј битке на Дрини у 
Бањи Ковиљачи .              

Културно и 
историјско наслеђе

www.cvkaradzic.org.rs

Ту су и остали вредни споменици: 
јунацима боја на Чокешини, палим жр-
твама у Драгинцу,  Степи Степановићу, 
Влади Зечевићу, Филипу Вишњићу,  
Вуку Караџићу и Јовану Цвијићу.
Сведоци прошлих времена су свакако 
и старе зграде у Лозници: Вуков 
дом културе, Гимназија, кућа Катића 
у којој се данас налази  Галерија легат 
Миће Поповића и Вере Божичковић 
Поповић, ОШ „Анта Богићевић” и 
Бањи Ко виљачи: Кур-салон, сумпорно 
купатило краља Петра првог и  бројне 
виле .

最重要的考古遗址巴吴利耶位于布雷
兹亚克农村地区。
在城市的中心有来自第一次塞尔维亚
起义的历史护城河，此处进行了由安
塔•	博吉切维奇公爵带领的洛兹尼察
战斗。
为了纪念在著名的菜尔斗争中遇难死
亡的士兵，在菜尔山上泰凯里什村建
造了纪念公墓。
在古切沃山上也有纪念公墓，在那里
进行了历史性的“云下战斗”。
我们建议您参观位于洛兹尼察市的亚
达尔博物馆和“吴克•卡拉季奇”的故
乡图书馆，以及寻找关于姆西洛•加夫
里克即第一次世界大战中的最年轻塞
尔维亚士兵的故事，以及参观位于巴
尼亚科维利亚查城镇的关于德里纳河
上的斗争的纪念博物馆。

还有其他有价值的纪念碑：对在乔凯
希纳修道院附近的战斗中遇难死亡的

文化和历史遗产

www.cvkaradzic.org.rs

英雄的纪念碑，对德拉奇纳茨村的烈
士的纪念碑，对斯捷帕•斯捷潘诺维
奇，弗拉达•泽切维奇，菲利普•维什
尼奇，吴克•卡拉季奇和约万•奇维奇
的纪念碑。
洛兹尼察市的老建筑肯定也是过去时
间的证明者：吴克的文化之家，中
学，卡蒂奇的房子即目前米察•波波
维奇和维拉•博日契克维奇•波波维奇
的遗产画廊，“安塔•博吉切维奇”
小学和科维利亚查水疗中心，包括：
库尔沙龙，彼得一世国王的硫磺浴和
许多的别墅。
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Очување традиције се огледа кроз неговање старих заната, тради ци о-
на лне кухиње, народних обичаја, писане речи, песме, игре и музике. Производи 
изра  ђени традиционалним техникама  могу се купити у сувенирницама и на мно   -
го бројним етно базарима који се организују током године на разним локацијама . 

 У ресторанима са националном кухињом често ћете бити услужени из 
зе мља них посуда које чувају природан укус и арому намирница. У понуди су и 
сокови од ружe, зове и нане, а добродошлицу ће вам пожелети послужењем 
слатког од шумских јагодица, дуња или жуте трешње. Јела се припремају по 
испробаним традиционалним рецептима.

Аутентични народни обичаји су „ ратарске свеће“ и „ лилање“.
„Ратарске свеће” је обичај везан за манастир Троношу . Мештани шест 

око лних села током године прикупљају природни пчелињи восак који се ра-
ста па и изливају се две велике свеће, у народу назване ратарске, тежине око 
50 kg, а висине преко 1,5m. Прилажу се манастиру на Велики четвртак. Остаци 
старих свећа растапају се и мешају са новим воском, тако да се кроз свеће 
преноси „дух” прошлих времена. Ратарске свеће у манастиру пале се на све ве-
ће православне празнике.

„Лилање” је обичај  уочи црквеног празника Петровдана посвећеног све-
тим апостолима Петру и Павлу. Тада се пале лиле, које се праве од младе коре 
дивље трешње или брезе. Обично се то ради на местима где се народ окупља, 
на трговима, раскршћима и у томе учествују деца и омладина. 

Изворна народна песма, игра и музика се негују у културно уметничким 
друштвима, хоровима и музичким групама од којих је са најдужом традицијом  
КУД „Караџић“ и надалеко чувени оркестар „Вожд” који негује музику из 
времена када је Лозница била варош.

Традиција

www.togl.rs

传统的保护反映在古老工艺，传统美食，民俗风情，文字，歌曲，舞蹈

和音乐的保持中。	 用传统技术制作的产品在纪念品商店和年内在不同地点组

织的许多民族集市上可以买。

在拥有全国美食的餐厅，您将经常会享受在土器皿里提供的菜肴，它们

保留食物的自然味道和香气。	 提供也包括玫瑰汁，西洋接骨木汁和薄荷汁，

并且，为了欢迎您，服务员将给您提供用野草莓，榅桲或黄樱桃制作的slat-

ko（保存的水果）。	菜肴根据久经考验的传统食谱而制作。

正宗的民俗风情是“农夫的蜡烛”和“仪式火的燃烧”。

“农夫的蜡烛”风俗与特罗诺沙修道院有关。	 周围六个村庄的村民在

一年中收集天然的蜜蜂蜡，它溶解后制成两个大的蜡烛，由人民被称为农夫的

蜡烛，它们的重量约50公斤，高度超过1.5米。在神圣星期四那天，村民带蜡

烛去修道院燃烧它们。	 旧蜡烛的剩下部分溶解并与新的蜜蜂蜡混合，以便过

去时间的“幽灵”通过蜡烛传播。在所有大的东正教节庆祝的时候，人民去修

道院燃烧农夫的蜡烛。

“仪式火的燃烧”是教堂节日圣彼得日前夕的习俗，圣彼得日致力于圣

使徒彼得和保罗。	 那天人民燃烧所谓的lile，它们由野樱桃或桦树的幼树皮

制成。	 通常，该风俗进行在人们聚集的地方，即广场，十字路口等，并且，

儿童和青年都参加该活动。

原始的民歌，舞蹈和音乐在文化和艺术社团，合唱团和音乐团体中保

留，其中，有最长传统的文化和艺术社团”卡拉季奇“和着名的管弦乐队

Vožd，它保留洛兹尼察小镇时代的音乐。

传统
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Сеоски 
туризам

Овде се традиција не само спомиње него 
и живи, а доказ за то су бројна сеоска 
до ма ћи нства која су  одлучила  да своје 
капије отворе туристима. Најпознатија 
су Етно село „Сунчана река” у Бањи Ко  -
ви  љачи, „Конак Милица” и „Конак 
Мишић” у Тршићу, „Троношки вајати” у 
Ко ре  ни ти, Етно село „Милутиновић” у Тр-
бу шни ци и др. Домаћини су вредни и го-
 сто љу биви, објекти лепо уређени, слу жи 
се разноврсна здрава храна и хладна 
изворска вода.

乡村旅游
这里传统不仅提到，而且还活着，此的证

据就是许多的农村家庭，它们决定了向游

客开门。最著名的是位于上科维利亚查农

村的民族村	“Sunčana Reka/阳光河”，位

于特尔希奇农村的农村家庭	“Konak Mili-
ca/米利察住所”和	“Konak Mišić”/米希奇

住所，位于克雷尼塔小镇的农村家庭	

“Tronoški vajati/特罗诺沙木屋”，位于特

尔布什尼察农村的农村家庭	“Milutinović/
米卢蒂诺维奇”等。主人都很值勤奋，热

情好客，并且，设施装饰精美，各个地方

都供应各种健康食品和冷泉水。
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За потребе савременог туристе којем недостаје физичка активност и контакт 
са природом постоје идеални услови за спортско рекреативни туризам  које 
пружају климатски фактори, чист ваздух, планине, река и многи  спортски 
објекти.
За организацију спортских догађаја и припреме спортиста на ра сполагању 
су: спортске хале, олимпијски и дечији базен,  терени за фудбал, кошарку, 
тенис, стрељана, трим стазе... Лозничка авантура се одвија на земљи, на води 
и у ва зду ху, идеална  је  де сти на ци ја  за пе ша чење, пла ни на ре ње, лов, ри бо лов, 
па ра гла јди нг, ја ха ње, стре ли ча  р ство, во жњу би ци кли ма, мо то ри ма, ква до ви ма, 

џи по ви ма, ча мцима...

.rs www.suncanareka.rs 
www.pkgucevo.org.rs   
www.biciklo.rs 
www.lovacki – savez-srbije.com
www.klubbudimlija.rs 
www.hardenduro.rs    
Avanturistički sportski klub Kobra
MK -  “Black Dragons - SRB” 

Активан одмор

www.togl.rs

对于缺少体育活动及与大自然的连接的现代游客的需求，这里存在为发展运动休
闲旅游的理想条件，包括气候因素，清新的空气，山，河流和许多的体育设施。
为了安排体育活动和运动员的预备，可以使用：体育馆，奥林匹克和儿童的游
泳池，足球场，篮球场，网球场，射击场，跑道，等。
网站：www.ufklagator.com

洛兹尼察市的冒险活动在地面，水里和空中进行，对于步行，登山，狩猎，钓
鱼，滑翔伞，骑马，射箭，骑自行车，骑摩托车，骑四轮摩托车，开吉普车，
乘小船，等，这就是理想的目的地。

积极的假期

网站:
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Препоручујемо да прошетате 
градом,  улицама великана, посетите 
Бању Ковиљачу, Бању Бадању,  
манастире Троношу и Чокешину, 
Текериш, зна менито место Тршић, 
Гучево и реку Д рину. То су излетишта 
која и сами Лозничани најрадије 
посећују у слободно време, нарочито 
ви ке ндом и празницима.

Етно село „Сунчана река” 
обј е дињује све садржаје, уживање 
у чарима реке Дрине, спортски те-
рени, вежбалиште у природи, ја хање 
коња, ресторан, бизнис сала, су  ве -
ни рни ца, црква, сеоце „Као не кад”, 
атрактивна дестинација за ве нчања 
и авантуристички туризам.

Клуб „Будимлија“ је удаљен 
од Лознице 5km. То је туристички 
ко мплекс заоденут шумом и зе ле ни -
лом, са базеном и другим сп ортско 
рекреативним садржајима као и 
значајним смештајним ка па ци те-
тима. 

Излетишта

Жеравијско врело – извор речице 
Жеравије, живописан призор воде 
која кључа и избија на површину 
воде  и ствара код људи фасцинантан 
утисак.
Водопад Скакавац – удаљен 
1,5km од Будимлије, висине преко 7m, 
а до њега се стиже шумским путем.
„Рајска долина” – јединствена бо       -
та  ничка башта у селу Липница у окви-
ру се о ског домаћинства Панића, где 
на око два хектара расте, цвета и ми-
рише више од хиљаду биљних врста.
„Дебели грм“ – храст лужњак у 
селу Руњани, стар више од три века, 
пре чник крошње 28m .
Кућица на дрвету, на почетку Жи-
ћине плаже, идеја њеног кре а ти вног 
власника.
Воденица на Штири - недалеко од 
центра града, стара преко 150 година 
која и данас ради.
Моноксил – праисторијски чамац, 
откри вен на Дрини, рестауриран и 
изло жен у анексу Музеја Јадар.
Иконе – место у шуми, у близини 
манастира Троноша. У време кад су 
цркве рушене и паљене народ се ску-
пљао на молитви у шуми, на стабла 
би окачили иконе и импровизовали 
цркву.

Атракције

www.togl.rs

我们建议您在城市里参观巨人的街
道，参观科维利亚查水疗中心，
巴丹尼亚水疗中心，特罗诺沙和乔
凯希纳修道院，泰凯里什农村，著
名的小镇特尔希奇，古切沃山和德
里纳河，在空闲时间，特别是在周
末，这都也是洛兹尼察市民最喜欢
去的野餐场地。
民族村“Sunčana Reka/阳光河”结
合所有的机会和设施，即享受德里
纳河的魅力，运动场，在大自然里
的健身房，骑马，餐厅，营业厅，
纪念品商店，教堂，并且，像过去
的村庄，它对于婚礼和探险旅游也
是有吸引力的目的地。
“布迪姆利亚”俱乐部距离洛兹尼
察市有5公里，这是一个旅游综合
体，周围环绕着森林和绿地，配有
游泳池和其他运动与娱乐设施以及
重要数量的住宿设施。	

野餐场地

日拉维亚泉	-	日拉维亚河的源头，
水流的生动景象，煮开的水流转向水
面，给人们留下迷人的印象。
斯卡卡瓦茨（蚱蜢）瀑布-	距离布迪
姆利亚俱乐部有1.5公里，高7米多，
走林路径可以低到到这里。
“天堂谷”	-	位于利普尼察村的帕
尼奇农村家庭之内，这是独特的植物
园，此处在约两公顷的土地上长大，
开满以及发出香味的一千多种植物。
“厚厚的灌木”	-	位于茹尼亚尼农
村的一棵夏橡，有三个多世纪的历
史，树冠直径为28米。
树上的小房子位于日契纳沙滩的开
头，作为其创意所有者的想法。
什蒂拉小河上的水磨坊离市中心不
远，有150多年的历史，目前也有
用。
Monoksil（老船	）	-	在德里纳河上
发现的史前船，被修复以及展出在亚
达尔博物馆的附属建筑里。
Ikone（圣像画）	-	森林中的一个地
方，靠近特罗诺沙修道院。	在教堂
被压碎及烧毁的时候，人民聚集了在
森林里祈祷，把圣像画挂在树上以及
即兴祚了教堂。

景点
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Значајан сегмент  туристичке по  нуде Лознице су свакако и мно го-
бро јне ку лтурне, при вре дне и спо ртске ма ни фе ста ције које се орга ни-
зују ра зним по во ди ма и са ра зли чи тим са др жа ји ма. Нај ма со вније, по 
броју уче сни ка и по се ти ла ца, су: Вуков сабор, Регата, Краљевски 
kарневал и Моточашће, а нај већу па жњу ту ри ста при вла че оне које 
су по све ћ не не го ва њу тра ди ције. То ком го ди не орга ни зу ју се мно  го-
бро јни ко нце рти, фе сти ва ли,  изло жбе, књи же вне ве че ри, по   зо ри шне 
и би о ско пске  пре  дста ве, ли ко вне ко ло ни је, са  ј мо ви, тур ни ри, та кми-
чења, м ото су сре ти, пла ни на р ски  походи, ре вије, смо тре, тра ди ци о-
на лни вашари...

Догађаји

www.togl.rs

洛兹尼察市旅游提供的重要部分肯定也是因不同的原因以及包含不同内容而举

办的许多文化，经济和体育活动。参与人数和访客人数最多的活动是吴克集

会，帆船赛，皇家狂欢节和	Motočašće	（摩托车展），并且，致力于传统保

留的那些活动吸引游客最大的关注。年内，组织举行许多的音乐会，节日，展

览，文艺晚会，戏剧和电影表演，艺术的工作坊，博览会，锦标赛，比赛，摩

托车集会，登山活动，表演，检阅，节庆，传统的展览会。

事件

www.togl.rs
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Приђи срцем

Свет жена 

Фестивал глумачких остварења 
Ратарске свеће - Троноша
Сајам цвећа – Бања Ковиљача
Дани музеја језика и писма

Ђачки Вуков сабор - Тршић
Гучево челенџер - Хард Ендуро 

Мићини и Верини дани 
Краљевски карневал – Бања 
Ковиљача
Сусрети ветерана фолклора
Видовдански вашар

Фијакеријада – Лешница 
Месец лила
Међународна ликовна колонија - Тршић 

Међународна регата „Дрина је само 
једна”
Ревија документарног и етно филма
„Александар Саша Петровић” – Бања 
Ковиљача
Фестивал фолклора
Моточашће– Бања Ковиљача 

Покретни точак здравља
Регионални сајам меда
Вуков сабор – Тршић 
Саборско прело – Тршић

Изложба гљива – Бања Ковиљача
Дечија недеља
Цвијићеви дани 

Календар манифестација

март

април

мај

јун

јул

август

септембар

октобар

јануар

活动日历

3	月

4	月

5月

6月

7月

	8月

9月

10月

1	月 Priđi srcem	/	你用心来吧！

Svet žena	/	女人的世界

演员成就节日/表演节日	农夫的蜡烛-	
特罗诺沙修道院花展览–巴尼亚•科维利
亚查城镇博物馆，语言和字母的日子

学生的吴克机会-特尔希奇村
古切沃的挑战者–Hard Enduro/摩托车
比赛

米察和维拉的日子
皇家狂欢节	–	巴尼亚•科维利亚查城镇
民俗舞蹈老手的集会
Vidovdan节日-国民和宗教节日

马车赛–	莱什尼察村
仪式火的燃烧之月
国际绘画工作坊-特尔希奇村
 
国际帆船赛”只有一条河德里纳“
纪录片和民族电影的展览	”亚历山大•
萨沙•彼得罗维奇“	–	巴尼亚•科维利
亚查城镇
民俗舞蹈节日
Motočašće	（摩托车展）	–巴尼亚•科维
利亚查城镇

健康的移动轮子
地区蜂蜜博览会
吴克集会–特尔希奇村
Saborsko prelo/传统手工艺的互动工作
坊–特尔希奇村
    
蘑菇展–巴尼亚•科维利亚查城镇
儿童之周,奇维伊奇的日子
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ПЕЈАК ХАНДЕЛ СЕНИОР
Маршала Тита 146, Бања 
Ковиљача
+381 (0)15 815635
www.pejak-handel.net

Хотел ROYAL SPA
Народног фронта бр. 42 , 
Бања Ковиљача
+381 (0)15 818010
www.royalspa.rs

Специјална болница 
за рехабилитацију
БАЊА КОВИЉАЧА
Парк бр.4, Бања Ковиљача
+381 (0)15 818270 , 895211 
www.banjakoviljaca.rs

Етно село СУНЧАНА  
РЕКА
ЈНА бб, Бања Ковиљача
+381 (0)15 822250
www.suncanareka.rs

Одмаралиште 
ПОДРИЊЕ
Парк бб ,  Бања Ковиљача
+381 (0)15 820022
www.podrinje.rs

У понуди су: хотели, одмаралишта, конаци, виле, 
апартмани, собе и сео ска домаћинства. Хотели пр  -
у   жају пун комфор, али су и други објекти изузе тно 
лепо уређени и добро опремљени. У понуди је и 
исхрана, услуге вешераја, организовање превоза 
као и излета по жељи гостију.

Смештај

Одмаралиште ЕСТЕР  доо
Гучевски пут бб, Бања 
Ковиљача
+381 (0)15 818566,  819733
 www.estergucevo.rs

Спортски центар ЕМ
Здравка Машановића бб 
Бања Ковиљача
+381 (0)15 820322
www.sportskicentarem.
com

ГУЧЕВСКИ  ВАЈАТИ
Гучевски пут бб,  Бања 
Ковиљача
+381 (0)15 82084
www.gucevskivajati.rs

Дечије одмаралиште
 ВИДИКОВАЦ
Гучевски пут бб,  Бања 
Ковиљача
+381 (0)15 818326
fb: Vladimir decije 
odmaraliste Vidikovac

ЛАЗАРЕВ КОНАК
Гучевска 186 , Бања Ковиљача
+381 (0)15 818190
fb: Lazarev konak

Вила КОВИЉЕ
Маршала Тита бр.6 , Бања 
Ковиљача
+381(0)63 7717247
www.vilakovilje.com

Pejak handel senior
地址：Maršala Tita街146号,	
Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 815635
网站：www.pejak-handel.net

旅馆	“Royal spa“
地址：Narodnog fronta街42号,	
Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 818010
网站：www.royalspa.rs

康复专科医院
科维利亚查水疗中心
地址：Park 4号,	Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15818270 ,  895211
www.banjakoviljaca.rs

民族村	“Sunčana reka/阳光河“
地址：JNA	街bb,	Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 822250
网站：www.rsuncanareka.rs

度假村	“Podrinje“
地址：公园	bb, Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）

电话：+381 (0)15 820022
网站：www.podrinje.rs

住宿包括旅馆，度假村，别墅，住所，公寓，
客房和农村家庭。	旅馆提供完全舒适，但其
他设施也装饰精美，设备齐全。	住宿还提供
食物，洗衣服务，安排交通的服务以及根据客
人的意愿，安排游览的服务。

住宿

度假村“Ester doo“
地址：Gučevski put街bb,
Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 818566 , 819733
网站：	www.estergucevo.rs

体育中心”EM“
地址：Zdravka Mašanovića	街	
bb, Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 820322
网站：www.sportskicentarem.com

Gučevski vajati	/古切沃的木房
地址：Gučevski put	街bb,
 Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 820084
网站：www.gucevskivajati.rs

儿童度假村”Vidikovac“
地址：Gučevski put	街bb, 
Banja Koviljača（巴尼亚科维
利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 818326
FB: Vladimir decije 
odmaraliste Vidikovac

Lazarev konak
地址：Gučevska	街186号,
Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 818190
FB: Lazarev konak

别墅“Kovilje“
地址：Maršala Tita	街6号,	
Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381(0)63 7717247
网站：www.vilakovilje.com
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Вила ТАЊА
Карла Маркса бр.1 ,  Бања Ковиљача
+381 (0)15 819202
fb: Vila Tanja

Вила ГЛИГОРИЋ
Његошева 15 , Бања Ковиљача
+381(0)65 4183736 
www.banjakoviljaca-apartmani.rs
/vila-gligoric.html

 

АБЦ Инвест д.о.о – ПЛАВИ 
РЕСТОРАН
Марка Радуловића бб,  Лозница
+381 (0)15 877996
fb: Plavi restoran

Дом за смештај 
одраслих и старијих 
ЦАРСКИ КОНАК
Тршић бб
+381 (0)15 868276
www.carski.rs

Специјална болница
за рехабилитацију
БОРО СКОРИЋ
Бања Бадања бб ,  
Бања Бадања
+381 (0)15 863190

Хотел STOBEX
Шабачки пут бр.85 ,  Лозница
+381 (0)15 872320
 www.hotelstobex.rs

Етно село 
ТРОНОШКИ ВАЈАТИ
Троношки пут бб ,  Коренита
+381 (0)15 846329
www.etnoselo-tronoskivajati.rs

Клуб БУДИМЛИЈА
Трбушница бр.46 , Лозница
+381 (0)15 891477
www.klubbudimlija.rs

КОНАК МИШИЋ
Вуков пут 21 , Тршић
+381 (0)15 868231
www.trsic.co.rs 

КОНАК МИЛИЦА
Тршић бб , Тршић
+381 (0) 868322
fb: Planinski Konak Milica

Апартмани БУДИМЛИЈА
2. Славонске дивизије бб ,  Бања Ковиљача
+381 (0)15 818057
www.budimlija.com

Апартмани ДАР ЛУКС
Народног фронта бр.42 ,  Бања Ковиљача
+381 (0)15 820284
www.banjakoviljaca-apartmani.rs

Апартмани ФИЛИПОВИЋ
Народног фронта бб ,  Бања Ковиљача
+381(0)64 8568266
www.banjakoviljacaapartmanieu5.org

Конак „ Чуваркућа“
Тршић бб, Тршић
+381(0)63 7300820
Fb: Konak "Čuvarkuća"

Преноћиште „Вук“
Тршић бб, Тршић
+381(0)65 8868250 
Fb: Restoran Vuk

СУР „Код Дoбриле и Срејке“
Доња Бадања – Бања Бадања
+381 (0)66 9734091

Вила НЕШИЋ
Републике Српске бб ,  Лозница
+381 (0)15 879874
www.mn.co.rs

Вила РАДОВАНОВИЋ
Моше Пијаде бр.16 , Бања Ковиљача
+381 (0)15 818508
www.vilaradovanovic.com

别墅	“Tanja“
地址：Karla Marksa街1号,
Banja Koviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 819202
FB: Vila Tanјa

别墅	“Gligorić“
地址：Njegoševa街15号,
Banja Koviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381(0)65 4183736
网站：www.banjakoviljaca-apartmani.rs
/ vila-gligoric.html

别墅	“Nešić“
地址：Republike Srpske	街bb,Loznica（洛兹
尼察市）
电话：+381 (0)15 879-874
网站：www.mn.co.rs

旅馆	“Stobex”
地址：Šabački put	街85号,	
Loznica（洛兹尼察市）
电话：+381 (0)15 872320
网站：	www.hotelstobex.rs

ABC Invest d.o.o. – Plavi restoran/蓝色的餐厅
地址：Marka Radulovića 街bb, 
Loznica（洛兹尼察市）
电话：+381 (0)15 877996
FB:	Plavi restoran

俱乐部	“Budimlija“
地址：Trbušnica	街46, Loznica（洛兹尼察市）
电话：+381 (0)15 891477
网站：www.klubbudimlija.rs

Konak Mišić/住所米希奇
地址：Vukov put 街21, Tršić（特尔希奇村）
电话：+381 (0)15 868231
网站：www.trsic.co.rs

Konak Milica/住所米利察
地址：Tršić bb, Tršić（特尔希奇村）
电话：+381 (0)15 868322
FB: Planinski Konak Milica

Konak “Čuvarkuća/住所Čuvarkuća ”
地址：Tršić bb, Tršić（特尔希奇村）
电话：+381(0)63 7300820
FB: Konak “Čuvarkuća“

招待所	“Vuk“
地址：Tršić bb, Tršić（特尔希奇村）
电话：+381(0)65 8868250
FB: Restoran Vuk

成人和老人住宿之家	“Carski konak“
地址：Tršić bb, Tršić（特尔希奇村）
电话：+381 (0)15 868276
网站：www.carski.rs

民族村	„Tronoški vajati	/	特罗诺沙的木房“
地址：Tronoški put	街bb, Korenita
（克雷尼塔村）
电话：+381 (0)15 846329
网站：www.etnoselo-tronoskivajati.rs

康复专科医院	“Boro Skorić“
地址：Banja Badana bb，Banja Badana
（巴丹尼亚水疗中心）
电话：+381 (0)15 863190

SUR “Kod Dobrile i Srejke“
地址：Donja Badanja – Banja Badana
（巴丹尼亚水疗中心）
电话：+381 (0)66 9734091

公寓	“Budimlija“
地址：2 Slavonske divizije	街bb,
Banja Koviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 818057
网站：www.budimlija.com

公寓	“Dar luks“
地址：Narodnog fronta	街42号,	
Banja Koviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 820284
网站：www.banjakoviljaca-apartmani.rs

公寓	“Filipović“
地址：Narodnog fronta	街bb,
Banja Koviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381(0)64 8568266
网站：www.banjakoviljacaapartmanieu5.org

别墅	“Radovanović“
地址：Moše Pijade街15号,
Banja Koviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 818508
网站：www.vilaradovanovic.com
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КАФЕ РЕСТОРАН 
ЈАБУКА
Владе Зечевића бр.4 
+381 (0)15 891665
fb: Caffe Jabuka

ПОД КУЛОМ
Парк бр.4, Бања
Ковиљача
+381 (0)15 895283
www.banjakoviljaca.rs

СТАРА ВАРОШ
Поп Лукина бр.7 
+381 (0)15 882192
fb: Stara varoš

СРПСКА КАФАНА
Учитељска бр.4 
+381 (0)15 891390
fb. Srpska Kafana Loznica

МАДЕРА
Гимназијска бр.8 
 +381 (0)15 892784

Кафана КОД ПАУНА
Бакал Милосава бр.113
+381 (0) 15 872140
fb: Kafana “Kod Pauna”

ПЛАВИ РЕСТОРАН
Марка Радуловића бб 
+381 (0)15 877996
fb: Plavi restoran

ГАЈИЋ
Заобилазни пут бб 
+381 (0)15 871971
fb: Restoran Gajic

Долазите у град који има изузетну угоститељску понуду, мноштво ресторана, 
кафана, кафе посластичарница и ноћних клубова, за свачији укус и џеп. Њихово 
радно време је углавном од 7 до 24 часа , викендом и у летњим месецима 
нешто дуже, а ноћни клубови раде викендом и  до 4 часа. Музика која се слуша 
је разноврсна у зависности од амбијента. Многи кафићи дозвољавају увођење 
ситнијих кућних љубимаца . Ако сте у великој журби ту су објекти са брзом 
храном и пекаре на сваком ћошку од којих неке раде и по целу ноћ .

РЕСТОРАНИ
национални

Етно ресторан 
ДОЛИНА БАГРЕМА
Руњани бб
+381 (0)64 5383939
Fb:  Etno selo Dolina 
bagrema

Етно село СУНЧАНА 
РЕКА
ЈНА бб, Бања Ковиљача
+381 (0)15 822220
Fb: Etno selo 
Suncana reka

Исхрана

ТАВЕРНА
Кнез Михајлова бр. 72 
+381 (0)15 891096
fb: Taverna-Loznica

ЕВРОПА НИК
Јована Цвијића бб 
+381 (0)15 893744
fb: Restoran Evropa Loznica

您来到一个提供非凡餐饮服务的城市，许多的餐馆，咖啡馆，咖啡-糕
点店，夜店，它们适合个人的口味和口袋。	它们的工作时间一般是从
早上7点到午夜，在周末和夏季多一点，而且，夜店在周末到凌晨4点开
门。	音乐取决于气氛。	许多的咖啡厅允许您带进较小的宠物。	如果
您赶时间，在每个角落都有快餐设施和面包店，其中一些整夜工作。

餐厅
国家餐厅

咖啡厅-餐厅“JABUKA“
地址：Vlade Zečevića 街4	号
电话：+381 (0)15 891665
FB: Caffe Jabuka

餐厅	“TAVERNA“
地址：Knez Mihajlova	街72	号
电话：+381 (0)15 891096
FB: Taverna-Loznica

餐厅“Pod kulom“
地址：公园4号，Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 895283
网站：www.banjakoviljaca.rs

餐厅	“Stara varoš“
地址：Pop Lukina 街7	号
电话：+381 (0)15 882192
FB: Stara varoš

餐厅	“Evropa nik“
地址：Jovana Cvijića 街bb
电话：+381 (0)15 893744
FB: Restoran Evropa Loznica

Srpska kafana/塞尔维亚的酒
地址：Učiteljska	街4	号
电话：+381 (0)15 891390

Madera
地址：Gimnazijska 街8	号
电话：	+381 (0)15 892784

酒店	“Kod Pauna“
地址：Bakal Milosava 街113号
电话：+381 (0) 15 872140
FB: Kafana “Kod Pauna”

Plavi restoran	/	蓝色的餐厅
地址：Marka Radulovića 街bb
电话：+381 (0)15 877996
FB: Plavi restoran

餐厅	“Gajić“
地址：Zaobilazni put	街bb
电话：+381 (0)15 871971
FB: Restoran Gajic

民族餐厅“Dolina bagrema	/	
刺槐之谷“
地址：Runjani bb
电话：+381 (0)64 5383939
FB: Etno selo Dolina bagrema

民族村“Sunčana reka	/	阳光河“
地址：JNA	街bb, Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 822220
FB: Etno selo Suncana reka

饮食
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ТРИ КРАЉА
Народног фронта бб,
Бања Ковиљача
+381 (0)15 820320
Fb: Restoran Tri kralja

ГУЧЕВСКИ ВАЈАТИ
Гучевски пут бб, Бања
Ковиљача
+381 (0)60 3818326
www.gucevskivajati.rs

ПЛАНИНСКИ КОНАК 
МИЛИЦА
Тршић бб, Тршић
+381 (0)15 868322
fb: Planinski Konak 
Milica

ВАСИЋА КОЛИБА
Тршић бб, Тршић
+381 (0)15 872-169
www.vasicakoliba.weebly.
com

ЕТНО СЕЛО 
ТРОНОШКИ ВАЈАТИ
Троношки пут бб ,  
Коренита
+381 (0)15 846329
www.etnoselo-tronoski-
vajati.rs

БАШТА
26.септембра бр.99 ,  
Лешница
+381 (0)15 840500
www.restoranbasta.
com

Кафе пицерија
INTERMEZZO
Јована Цвијића бб 
+381 (0)15 877288
www.intermezzo.rs 

Брод ресторан 
ЗЛАТНА РИБИЦА
Вука Караџића бб 
+381 (0)15 871671
fb: Brod restoran Zlatna ribica

Кафе пицерија 
SHANGRI LA
Трг Вука Караџића бб 
+381 (0)15 892140
fb: Shangri La caffe-piz-
zeria

Кафе CYRANO
Јована Цвијића бб 
+381 (0)15 881757
www.caffecyrano.com

Пицерија ГТА
Јована Цвијића бр.6 
Лозница
+381 15 875966
fb: GTA Loznica

Кафе ресторан 
BOOMERANG
Војводе Путника бр.61/А 
+381 (0)15 7882000
fb: Caffe restoran Boo-
merang

Кафе пицерија 
GOOD TIMES
Пашићева бр.2 
+381 (0)15 892415
fb: Good times Loznica

Caffeteria BUONGIORNO
Пашићева бр.1 
+381 (0)15 891686
fb: Caffeteria Buongiorno 
Loznica

Кафе пицерија  
HAVANA
 Луке Стевића бб 
+381 (0)15 893790
fb: Havana Cafe pizzeria 
Loznica

BEER BAR
Вере Благојевић  Е/9  
+381 (0)15 891874
fb: Beer bar

Кафе пицерија ГАЛИЈА
Јована Цвијића бб 
+381(0)64 3660608
fb: kaffe Galija-Loznica

Ресторан ВИЛА НЕШИЋ
Републике Српске бб  
 +381 (0)15 879874
fb: Vila Nešić

Хотел STOBEX
Шабачки пут бр.85 
+381 (0)15 872320
www.hotelstobex.rs

Хотел ROYAL SPA
Народног фронта бр.42 
Бања Ковиљача
+381 (0)15 818010
www.royalspa.rs 

интернационални

ПРОМАЈА
Тршић бб ,  Тршић
+381 (0)15 868666
fb: Kafana Promaja

Етно село 
МИЛУТИНОВИЋ
Римска бр.19, Бања
Ковиљача
+381 (0)15 820194
fb: Etno selo Milutinović

Вуков ГАЈ
Тршић бб, Тршић
+381(62)1878544
fb: Vukov Gaj 

餐厅	“Tri kralja“
地址：Narodnog fronta	街	bb,	
Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 820320
FB: Restoran Tri kralja

Gučevski vajati	/	古切夫的木房
地址：Gučevski put	街BB,	
Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 820084
网站：www.gucevskivajati.rs

Planinski konak Milica
	/山的住所米利察
地址：Tršić bb, Tršić（特尔希奇村）
电话：+381 (0)15 868322
FB: Planinski Konak Milica

Vasića koliba /瓦希奇的茅屋
地址：Tršić bb, Tršić
（特尔希奇村）
电话：+381 (0)15 872169
网站：www.vasicakoliba.weebly.com

民族村	“Tronoški vajati 
/	特罗诺沙的木房“
地址：Tronoški put街	bb, Korenita
 （克雷尼塔小镇）
电话：+381 (0)15 846329
网站：www.etnoselo-tronoskivajati.rs

SUR “BAŠTA“
地址：26.septembra 99号,	Lešnica 
（莱什尼察	村）
电话：+381 (0) 15 840500
网站：www.restoranbasta.com

咖啡厅-比萨饼店	“Intermezzo”
地址：Jovana Cvijića 街bb
电话：+381 (0)15 877288
网站：www.intermezzo.rs

船餐厅	“Zlatna ribica“
地址：Vuka Karadžića街 bb
电话：+381 (0)15 871671
FB: Brod restoran Zlatna ribica

咖啡厅-比萨饼店“Shangri La”
地址：Vuka Karadžića	广场bb
电话：+381 (0)15 892140
FB: Shangri La caffe-pizzeria

咖啡馆	“Cyrano”
地址：Jovana Cvijića	街bb
电话：+381 (0)15 881757
网站：www.caffecyrano.com

比萨饼店	”GTA“
地址：Jovana Cvijića	街6号
电话：+381 15 875966
FB: GTA Loznica

咖啡厅-餐厅“Boomerang”
地址：Vojvode Putnika	街61/А号
电话：+381 (0)15 7882000
FB: Caffe restoran Boomerang

咖啡厅-比萨饼店	”Good times“
地址：Pašićeva 街2	号
电话：+381 (0) 15 892415
FB: Good times Loznica

自助餐馆“Buongiorno”
地址：Pašićeva街	1	号
电话：+381 (0)15 891686
FB: Caffeteria Buongiorno 
Loznica

咖啡厅-比萨饼店”Havana“
地址：Luke Stevića	街bb
电话：+381 (0) 15 893790
FB: Havana Cafe pizzeria 
Loznica

Beer bar/啤酒吧
地址：Vere Blagojević 街Е/9	号
电话：+381 (0)15 891874
FB: Beer bar

咖啡厅-比萨饼店	“Galija“
地址：Jovana Cvijića街	bb
电话：+381 (0)64 3660608
FB: kaffe Galija-Loznica

餐厅“Vila Nešić“
地址：Republike Srpske 街bb
电话：	+381 (0)15 879874
FB: Vila Nešić

旅馆	“Stobex“
地址：Šabački put 街85	号
电话：+381 (0)15 872320
网站：www.hotelstobex.rs

旅馆	Royal spa
地址：Narodnog fronta	街42号,	
Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0) 15 818010
网站：www.royalspa.rs

餐厅	“Promaja“
地址：Tršić bb, Tršić
（特尔希奇村）
电话：+381 (0)15 868666
FB: Kafana Promaja

民族村	“Milutinović“
地址：Rimska 街19号,	Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 820194
FB: Etno selo Milutinović

Vukov Gaj
地址：Tršić bb, Tršić
（特尔希奇村）
电话：+381(62)1878544 
FB: Vujov Gaj

国际餐厅
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ПЕРЛА
Јована Цвијића бб 
+381 (0)15 893051
www.pekarasrbija.com

РОМАНСА
Босанска бб 
fb: Poslastičarnica “Roman-
sa” Loznica

BЕССА
Доктора Марина бр.15 
+381 (0)63 8006705
fb: Kafe poslastičarnica 
Becca
МЕДЕНО СРЦЕ
Трг Јована Цвијића бб
+381 (0)63 1500926

CAPRI
Кнеза Милоша 106
+381 (0)15 877200
fb:Poslasticarnica“ Capri“

ПЕРЛА 2
Народног фронта бр. 44 
Бања Ковиљача
+381(0)62 8024790
www.pekarsrbija.com
 

посластичарнице

ПРОЛЕЋЕ
Јована Цвијића бр.22
fb : Prolece,Loznica 

ПИРАМИДА
Јована Цвијића бр.15 
+381 (0)15 884405
fb: Piramida Loznica

КАФЕ БАР ЛИПА
Војводе Путника бр.2 
+381 (0)15 877405
fb: Caffe bar Lipa Loznica

МЕРАЈА
Владе Зечевића бб 
+381 (0)15 893890

CAFE IN
Војводе Мишића бр.1 
+381 (0)15 875286
fb: Cafe IN

COOL
Трг Јована Цвијића бб  
+381 (0)63 1111996
fb: Caffe Cool 

CAFFETERIA ROMA 
Владе Зечевића бр.7 
+381(0)60 4539932
fb: Caffeteria Romа 

ВЕНЕРА
Бакал Милосава бр.150 
+381 (0)63 335144
fb: KLub “Venera” – kod Pop-
ka Loznica
КАФАНИЦА 
„ЈОШ ПО ЈЕДНУ”
Луке Стевића бб 
+381 (0)64 5405828
fb: Kafanica “Jos po jednu”

CREAM CAFFE
Георгија Јакшића бб 
+381 (0)64 3681011
fb: Cream caffe

СЕИЗМОС
+381 (0)63 335144
fb: Club Seizmos Loznica

ДИОНИС
Тршић бб Тршић
+381 (0)63 335144
fb: Club DIONIS Trsic

кафићи

ноћни клубови

CAFFE „INCOGNITO“
Кнеза Милоша бр. 15
+381 (0)63 1126701
Fb: Caffe Incognito

Kлуб „СИНДИКАТ“ 
Kнеза Милоша 2
+381 (0)64 4628076
Fb: Night Club Sindikat

Кафана „МОНТЕВИДЕО“
Кнеза Милоша 15
+381 (0)61 1909419
Fb: Kafana "Montevideo" Loznica

 АВЕНИЈА 2013
Јована Цвијића 1
+381(0)65 8656126

咖啡馆-糕点店	”Perla“
地址：Jovana Cvijića街	bb
电话：+381 (0)15 893051
网站：www.pekarasrbija.com

糕点店	“Romansa“
地址：Bosanska街	bb
FB: Poslastičarnica 
“Romansa” Loznica

咖啡馆-糕点店	”Becca“
地址：Doktora Marina	街15	号
电话：+381 (0)63 8006705
FB: Kafe poslastičarnica Becca

糕点店”Medeno srce“
地址：Jovana Cvijića广场	bb
电话：+381 (0)63 1500926

糕点店	”CAPRI“
地址：Kneza Miloša	街106号
电话：+381(0)15 877200
FB: Poslasticarnica“Capri“

”GRICKO“
地址：Dositeja Obradovića	大街69号
电话：+381 (0)63 315720

咖啡馆-糕点店”Perla 2“
地址：Narodnog fronta	街44号，	
Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)62 8024790
网站：www.pekarsrbija.com

糕点店

咖啡馆“Proleće”
地址：Jovana Cvijića街	22	号

咖啡馆	“Piramida“
地址：Jovana Cvijića街	15 号
电话：+381 (0)15 884405
FB: Piramida Loznica

咖啡吧	”Lipa“
地址：Vojvode Putnika街	2	号
FB: Caffe bar Lipa Loznica

Meraja
地址：Vlade Zečevića街	bb
电话：+381 (0)15 893890

咖啡馆	“In”
地址：Vojvode Mišića	街1	号
电话：+381 (0)15 875286
FB: Cafe IN

咖啡馆	“INCOGNITO“
地址：Kneza Miloša街	15号
电话：+381 (0)63 1126701
FB: Caffe Incognito

“Venera”俱乐部
地址：Bakal Milosava街150号
电话：+381 (0)63 335144
FB: KLub “Venera” – kod Popka 
Loznica（在Popka那边，洛兹尼
察市）

小酒馆“Još po jednu“
地址：Luke Stevića 街bb
电话：+381 (0)64 5405828
FB: Kafanica “Jos po jednu”

Cream kafe
地址：Georgija Jakšića 街bb
电话：+381 (0)64 3681011
FB: Cream caffe

”Seizmos“俱乐部
电话：+381 (0)63 335144
电子邮件：kalevenera@gmail.com
FB: Club Seizmos Loznica

“Dionis”俱乐部
地址：Tršić bb Tršić
（特尔希奇村）
+381 (0)63 335144
fb: Club DIONIS Trsic

咖啡馆

夜店
“SINDIKAT“
地址：Kneza Miloša	街2号
电话：+381 (0)64 4628076
FB: Night Club Sindikat

”MONTEVIDEO“	酒店
地址：Kneza Miloša	街15号
电话：+381 (0)61 1909419
FB: Kafana "Montevideo" Loznica

咖啡吧“AVENIJA 2013“
地址：Jovana Cvijića	街1号
电话：+381 (0)65 8656126

咖啡馆	“Cool“
地址：Jovana Cvijića	广场bb
电话：+381 (0)63 1111996
FB: Cafee Cool

自助餐馆	“Roma”
地址：Vlade Zečevića街	7	号
电话：+381 (0)60 4539932
FB: Cafeteria “Roma”
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       Лозница је погранични град, па је област 
трговине и услуга изузетно развијена. Куповина се 
 може обавити у су   пермаркетима и шопинг центрима, 
велики је број бутика, продавница обуће, парфимерија, 
књижара, цвећара и продавница здраве хране. Постоји  
и не колико сувенирница. Храна, пиће и цигарете се 
могу купити и по мањим продавницама од којих неке 
раде 0-24. Зелена пијаца је одлично снабдевена и 
ра  ди сва ки дан. Има  довољан број  бензинских 
пумпи, понеке раде 0-24. Заступљене су многе банке, 
мењачнице, осигуравајуће куће, одлично функционише 
брза пошта и интернет . 
      Здравствене установе су добро опремљене а 
велики број апотека одлично снабдевен лековима.
      Играонице за децу су садржајне и атрактивно 
опремљене.
      Вреди споменути и неколико великих свечаних 
сала које пружају комплетну услугу организације 
породичних и пословних прослава.
      Изузетно су квалитетне и повољне фризерске и 
козметичке услуге као и зубарске које су често разлог 
за долазак туриста у овај крај.  

Корисне информације

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„ВУК КАРАЏИЋ”
Саве Ковачевића бр.1 
+381 (0)15 882718,  882327
www.ckvkaradzic.org.rs

ДОМ КУЛТУРЕ
Јована Цвијића бр.12
+381 (0)15 875871

БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ 
ЗАВИЧАЈА
Светог Саве бр.5 
+381 (0)15 898560

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ 
КУЛТУРУ „ЛАГАТОР”
Милоша Поцерца бр.58 
+381 (0)15 873111
www.ufklagator.com

ПАРКИНГ СЕРВИС
Булевар Доситеја Обрадовића 
бб
+381 (0)15 874461
www.parkingloznica.rs

РТВ ЛОТЕЛ
Максима Горког бр.2
+381 (0)15 882227
www.lotel.rs

РТВ ПОДРИЊЕ
Кнеза Милоша бр.3
+381 (0)15 875730
www.rtvpodrinje.rs

ОПШТА БОЛНИЦА 
ЛОЗНИЦА
Болничка бр.65
+381 (0)15 873312
www.bolnicaloznica.rs

ДОМ ЗДРАВЉА 
ДР МИЛЕНКО МАРИН
Болничка бр.65
+381 (0)15 893724, 873333
www.dzloznica.co.rs

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА 
БАЊА КОВИЉАЧА
Маршала Тита бб Бања 
Ковиљача
+381 (0)15 818187

ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА АПОТЕКА 
ЛОЗНИЦА 1
Болничка бр. 65
+381 (0)15 891928

ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА АПОТЕКА 
ЛОЗНИЦА 2
Вука Караџића бр.2
+381 (0)15 7882103

ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА АПОТЕКА 
БАЊА КОВИЉАЧА
Маршала Тита бб 
+381 (0)15 819212

Апотеке

洛兹尼察市是一个边境城市，所以，贸易和服务领域
非常发达。购买在超级市场和购物中心可以进行，
并且，在城市也有很多的精品店，鞋店，香水店，书
店，花店和健康食品店，还有几家礼品店。食品，饮
料和香烟也可以在较小的商店购买，其中一些商店的
工作时间为0-24点。绿色市场供应充足，每天都工
作。城市拥有足够数量的加油站，一些加油站的工作
时间为0-24点。城市拥有许多的银行，货币兑换处，
保险公司，快速邮件和互联网运作良好。
卫生机构装备精良，并且，许多药店的药品供应就
非常好。
儿童游乐室的内容很丰富，它们也装备很精美。
值得提到一些大型礼仪大厅，为了举办家庭和商务庆
祝活动，它们提供完整的服务。
美发和化妆品服务以及牙医的服务也非常优质和方便，
经常，它们就是游客到来到该地区的原因。
网站：www.togl.rs

有用的信息

洛兹尼察市旅的游组织旅游信息中
心与纪念品商店
地址：Jovana Cvijića	街20号,	15300 
洛兹尼察市
电话：+381 (0)15 878520, 878523
电子邮件:	togloznice@gmail.com
网站:	www.togl.rs
FB: Turistička organizacija grada 
Loznice（洛兹尼察市旅的游组织）
Youtube: Turisticka organizacija grada 
Loznice（洛兹尼察市旅的游组织）
Instagram: tog_loznice

洛兹尼察市
地址：Karađorđeva街2号
电话：+381 (0)15 879200, 879206
网站：www.loznica.rs

“吴克·卡拉季奇“文化中心
地址：Save Kovačevića街1号
电话：+381 (0)15 882718, 882327
网站：www.ckvkaradzic.org.rs

吴克的文化之家
地址：Jovana Cvijića街12号
电话：+381 (0)15 875871

吴克故乡的图书馆
地址：Svetog Save街5号
电话：+381 (0)15 898560

体育教育机构”Lagator“
地址：Miloša Pocerca街58号
电话：+381 (0)15 873111
网站：www.ufklagator.com

停车服务
地址：Jovana Cvijića街20号
电话：+381 (0)15 874461
网站：www.parkingloznica.rs

RTV Lotel	/广播电视台	Lotel
地址：Maksima Gorkog街2号
电话：+381 (0)15 882227
网站：www.lotel.rs

RTV Podrinje	/广播电视台	
Podrinje
地址：Kneza Miloša街3号
电话：+381 (0)15 875730
网站：www.rtvpodrinje.rs

洛兹尼察市的普通医院
地址：Bolnička	街65号
电话：+381 (0)15 873312
网站：www.bolnicaloznica.rs

社区卫生中心“Milenko Marin	医生“
地址：Bolnička	街65号
电话：+381 (0)15 893724
网站：www.dyloznica.co.rs

卫生站Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
地址：Maršala Tita街	bb Banja 
Koviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 818187

卫生机构药店洛兹尼察市1
地址：Bolnička	街65号
电话：+381 (0)15 891928

卫生机构药店洛兹尼察市2
地址：Vuka Karadžića	街2号
电话：+381 (0)15 7882103

卫生机构药店Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
地址：Maršala Tita街	bb
电话：+381 (0)15 819212

药店
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ХИТНА ПОМОЋ
+381(0)15 871094

АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ
1987

АУТО МОТО САВЕЗ ЛОЗНИЦА
Луке Стевића бб
+381 (0)15 871987
www.amss.org.rs

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА
Трг Анте Богићевића бр.2
+381 (0)15 874060

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ЛОЗНИЦА
Војводе путника бб
+381 (0)15 875135

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ЛОЗНИЦА
Жикице Јвановић бр.4
+381(0)15 889494

ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКА
 ЈЕДИНИЦА ЛОЗНИЦА
Војводе Путника бб
+381 (0)15 877257

ГЛАВНА ПОШТА ЛОЗНИЦА
Јована Цвијића бр.23
+381 (0)15 362062, 362070
www.posta.rs

АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА
Георгија Јакшића бр.7 
+381(0)15 893760, 7883104

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА
Георгија Јакшића бб
+381 (0)15 7882379

КОНДОР ТИС 
Гимназијска 1 
+381 (0)15 878390,  0655150015 
www.kondor-tis.rs

ПОДРИЊЕ ТУРС 
Пашићева 17  
+381 (0)15 893046,  0693974578
www.podrinje-tours.net

СОЛО ТРАВЕЛ
Пашићева 22  
+381 (0)15 892538,  0643274554 
www.solo-travel.ls.rs

Важни
телефони
и адресе

туристичке
агенције

МАНАСТИР ТРОНОША
15302 Коренита
+381 (0)15 846003

МАНАСТИР ЧОКЕШИНА
Чокешина 15306 М.Прњавор
+381 (0)15 833740

ХРАМ ПОКРОВА 
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
Јанка Веселиновића бр.8  Лозница
+381 (0)15 884625
www.crkvaloznicka.org

ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ
Лагатор-Патријарха Павла бб Лозница
+381 (0)15 884625

ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И 
ПАВЛА
Здравка Машановића бб  Бања Ковиљача
+381 (0)15 818100

ХРАМ СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И 
ПАВЛА
Кнеза Милоша бр. Лешница
+381 (0)15 840314
+381 (0)15 893760 , 7882714

救护
电话：+381(0)15 871094
塞尔维亚的汽车摩托车协会
电话：1987

洛兹尼察市的汽车摩托车协会
地址：Luke Stevića	街bb
电话：+381 (0)15 871987
网站：www.amss.org.rs

洛兹尼察市的警察局
地址：Ante Bogićevića广场2号
电话：+381 (0)15 874060

洛兹尼察市的交通警察局
地址：Vojvode Putnika 街bb
电话：+381 (0)15 875135

洛兹尼察市的社区警察局
地址：Žikice Jovanović 街4号
电话：+381(0)15 889494

洛兹尼察市的消防救援部队
地址：Vojvode Putnika	街bb
电话：+381 (0)15 877257

洛兹尼察市的主要邮局
电话：+381 (0)15 362062, 362070
网站：www.posta.rs

洛兹尼察市的巴士站
地址：Georgija Jakšića	街7号
电话：+381 (0)15 893760, 7882714

洛兹尼察市的火车站
地址：Georgija Jakšića	街bb
电话：+381 (0)15 7882379

重要的电
话和地址

Kondor tis 
地址：Gimnazijska	街1号	
电话：+381 (0)15 878390, 065 5150015
电子邮件：кondor.tis@neobee.net
网站：www.kondor-tis.rs

Podrinje tours 
地址：Pašićeva街17号
电话：+381 (0)15 893046, 069 3974578
电子邮件：podrinjeturs@open.telekom.rs
网站：www.podrinje-tours.net

Solo travel
地址：Pašićeva街22号
电话：+381 (0)15 892538, 064 3274554
网站：www.solo-travel.ls.rs

旅行社

Tronoša	/特罗诺沙修道院
地址：15302 Korenita	/克雷尼塔城镇
电话：+381 (0)15 846003

Čokešina /	乔凯希纳修道院
地址：Čokešina 15306 М.Prnjavor城镇
电话：+381 (0)15 833740

上帝圣母寿衣教堂
地址：Janka Veselinovića	街道8号
电话：+381 (0)15 884625
网站：www.crkvaloznicka.org

上帝升天教堂
地址：Lagator区-Patrijarha Pavla	街道bb
电话：+381 (0)15 884625

神圣使徒彼得和保罗教堂
地址：Zdravka Mašanovića	街bb
Banja Koviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）
+381 (0)15 818100

神圣使徒彼得和保罗寺院
地址：Kneza Miloša	街bb,	
Lešnica（莱什尼察村）
电话：+381 (0)15 840314
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НАШ ТАКСИ
+381 (0)15 891872 066200260

КЕШ ТАКСИ
+381 (0)64 4734736 0603572143

Такси

ЛОЗНИЦА ТОМИН
Луке Стевића бб 
+381 (0)15 872990 0648594545
www.tomin.co.rs

САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ У ЗЕМЉИ И 
ИНОСТРАНСТВУ „ТОМИН 015“
Луке Стевића бб 
+381 (0)15 872990 0648594545
www.tomin.co.rs

Rent-a-car

Туристичка организација града 
Лознице издаје ову брошуру ради 
промоције туристичке понуде и 
у сврху информисања туриста. 
Објављене информације су 
прикупљене у најбољој намери и у 
зависности од доступних података.

Туристички водич ЛОЗНИЦА, 2018.

Аутори: ТОГ Лознице, Снежана Перић, 
графичка обрада - Ивана Аничић, 
цртежи мр Драго Симић, фотографије 
група аутора.
Тираж: 10000
Штампа: RGB print - Loznica

ISBN 978-86-900097-1-8
COBISS.SR-ID 320961287

Напомена

МГС
Кнеза Милоша 6
+381 (0)15 897590,  871337,  
0695860117  

МЛАДОСТ ТУРИСТ
Кнеза Милоша 17 
+381 (0)15 7889012,  063311280 
Fb: Mladost Turist d.o.o Loznica

ОКТОПОД
Пашићева 1 локал 25  
+381 (0)15 892816, 0698708697
Fb: Oktopod Travel Turistička agencija

ADRIA HOLIDAYS
Јована Цвијића 32  
+381 (0)15 872214, 0648840099 
Fb: ADRIA Holidays Loznica 

БЕЛВИ ТРАВЕЛ
Јована Цвијића 6 
+381 (0)15 891736,  0628814568
fb: Belvi Travel-Loznica 

ГУЧЕВО ТРАВЕЛ 
Болничка бб Л4  
+381 (0)15 875045,  0604487977
www.gucevotravel.co.rs 

AS TOURS
Георгија Јакшића бб
+381(0)15 893760, 7883104

АЛМИ ТУРС
Војводе Мишића 11
+381(0)69 3877787
www.almiturs.rs

МИКЕЛИС
Маршала Тита бб, Бања Ковиљача
+381(0)64 5568088
fb: agencija&cvećara mikelis

ДАР ЛУКС
Народног фронта 42 Бања Ковиљача 
+381 (0)15 820284,  0631928015 
www.banjakoviljaca-apartmani.rs 

ТУРИСТ БИРО БАЊА 
КОВИЉАЧА 
Маршала Тита бб  
+381 (0)15 818481,  0648568266 
www.banjakoviljaca.eu

CITY ТАКСИ
+381 (0)15 891195 066200260

С ТАКСИ
+381 (0)15 872872 0692880288

Naš taksi
电话：+381 (0)15 891872, 066200260

Keš taksi
电话：+381 (0)64 4734736, 0603572143

City taksi
电话：+381 (0)15 891195, 066200260

S taksi
电话：+381 (0)15 872872, 069288028

出租汽车

Loznica Tomin
地址：Luke Stevića	街bb
电话：+381 (0)15 872990, 0648594545
网站：www.tomin.co.rs

国内外的医疗运输/救护车	“Tomin 015”
Luke Stevića	街bb
电话：+381 (0)15 872990, 0648594545
网站：www.tomin.co.rs

Rent-a-car/租个车

洛兹尼察市旅游组织发行这本小册子以促

进旅游提供以及给游客提供信息。	发布

的信息是以最好

的意图收集的，以及取决于可用数据。

洛兹尼察市的旅游指南，2018年

作者:	洛兹尼察市旅游组织，斯内日娜·

佩里奇,	图形处理-伊万娜·阿尼契奇,	

图画-德拉戈·

西米奇，照片	-	作者群。

印数:	1000册

印制商:	RGB	print	-	Loznica

（洛兹尼察市）

注释

MGS
地址：Kneza Miloša街6号
电话：+381 (0)15 897590, 871337,  069 5860117

“Mladost turist“
地址：Kneza Miloša街17号
电话：+381 (0)15 7889012,  063 311280
FB: Mladost Turist d.o.o Loznica（洛兹尼察市）

Oktopod
地址：Pašićeva 街1	号，商店25号，	
洛兹尼察市
电话：+381 (0)15 892816, 069 8708697
FB: Oktopod Travel Turistička agencija  

Adria holidays
地址：Jovana Cvijića 街32号	
+381 (0)15 872214, 064 8840099 
FB: ADRIA Holidays Loznica（洛兹尼察市）

Belvi travel
地址：Jovana Cvijića街	6号	
电话：+381 (0)15 891736, 062 8814568
FB: Belvi Travel-Loznica（洛兹尼察市）

Gučevo travel 
地址：Bolnička	街bb L4 
电话：+381 (0)15 875045, 060 4487977
网站：www.gucevotravel.co.rs 

“AS TOURS“
地址：Georgija Jakšića 街bb
+381 (0)15 893760, 7883104

”Almi turs“
地址：Vojvode Mišića	街11号
电话：+381 (0)69 3877787
网站：www.almiturs.rs

”Mikelis“
地址：Maršala Tita	街bb,	Banja Koviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)64 5568088
FB: Agencija & Cvećara “Mikelis”

Dar luks
地址：Narodnog fronta	街42号，
BanjaKoviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）	
电话：+381 (0)15 820284, 063 192801 
网站：www.banjakoviljaca-apartmani.rs

 Turist biro BanjaKoviljača
（巴尼亚科维利亚查城镇）	
地址：Maršala Tita	街bb,	
Banja Koviljača（巴尼亚科维利亚查城镇）
电话：+381 (0)15 818481, 064 8568266
网站：www.banjakoviljaca.eu
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洛兹尼察市旅游组织

免费的一册网站：


