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Нови Сад посетиоце привлачи 
својом уређеношћу, сигурном 
укотвљеношћу уз Петроварадинску 
тврђаву – „Гибралтар на Дунаву“, 
различитим језицима које говоре 
његови становници, фестивалима,  
сајмовима и ритмом који одудара 
од ужурбаног,  хаотичног  градског 
времена. Овде и сат на Тврђави 
најдужом казаљком показује сате и 
опомиње да минути понекад могу 
да сачекају док се не упије тренутак 
лепоте, не оконча пријатељско 
ћаскање, глуварење на дунавском 
песку, радост шетње после пролећне 
кише или недељног ручка.

Новосадски ритам аутентичне 
опуштености пулсира и ван града 
на салашима, дунавским чардама, 
плажама или над фрушкогорским 
пространствима.  Живот који се ту  
упија носи се касније као укус 
топле штрудле с маком, шненокли, 
заостао изненада од породичног 
ручка на салашу, као подсећање 
на топлину просте пећи око које 
се зими скупља старо и младо.  

Нови Сад за понети то је осећај 
топлине пролећног дана на Дунаву 
или снежне белине коју прелазе 
коњи упрегнути у саонице са 
прапорцима, препуне песме, ракијом 
и вином загрејаних салашарских 
гостију. То је и сећање на топлину 
разговора или укусе и мирисе трпезе 
препуне најразличитијих ђаконија 
војвођанске кухиње и фрушкогорских 
вина: ризлинг, неопланта, семјон, 
сирмиум, сланкаменка, бермет ...   

НОВИ САД ЗА ПОНЕТИ
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Градска кућа је изграђена у 
неоренесансном стилу 1894. 
по пројекту Ђерђа Молнара. 
Најуочљивији елементи фасаде су 
алегоријске фигуре рад новосадског 
вајара Јулија Анике. Вајарска 
пластика инспирисана је античком 
митологијом, а представља 
различите људске делатности.

Римокатоличка жупа “Име 
Маријино” изграђена је у 
неоготском стилу по пројекту Ђерђа 
Молнара између 1893. и 1895. на 
месту старијег храма из 1742. 

Владичански двор Епархије бачке 
Српске православне цркве, подигнут је 
по пројекту Владимира Николића 1901. 
у српско-византијском стилу, а спољну 
декорацију је радио Јулије Аника.

Српска православна црква светог 
Георгија (Саборна црква) обновљена 
је 1853. Првобитна црква грађена 
је у периоду 1734-1740.  Данашњи 
изглед је из периода 1902-1905. 
Пројектант је био Михајло Харминц. 
Иконостас је осликао Паја Јовановић, 
а зидне слике Стеван Алексић.

Дунавска улица је пешачка зона 
која започиње кућом “Код белог 
лава” и Градском библиотеком, 
задужбином Анке и Арсе Пајевић. 
Кућа “Код белог лава” изграђена 
је у првој половини  18. века.

Синагога, са зградама некадашње 
Јеврејске школе и Јеврејске 
општине, представља јединствену 
целину изграђену 1909. у 
стилу мађарске сецесије, по 
пројекту Липота Баумхорна.

ДЕСЕТ НАЈВАЖНИЈИХ АТРАКЦИЈА 
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Петроварадинска тврђава  - “Гибралтар 
на Дунаву”, грађена је између 1692. и 
1780. по систему маркиза Себастијана 
Вобана (Marquis de Vauban 1633-
1707). Простире се на површини од 
112 хектара. Тврђава има Горњи и 
Доњи град (Подграђе). Горњим градом 
доминира Торањ са сатом чија велика 
казаљка показује сате, а мала минуте.

Матица српска је најстарија и 
најугледнија културна и научна 
институција код Срба. Основана 1826. 
у Пешти, а у Нови Сад је пресељена 
1864.  Зграда је изграђена 1912.  
новцем Марије Трандафил, по пројекту 
Момчила Тапавице, а усељена је 1928. 
У саставу Матице српске су Библиотека 
Матице српске и Галерија Матице 
српске. 
www.maticasrpska.org.rs

Штранд је најпопуларнија градска 
плажа отворена 1911. Опремљена је 
свом потребном инфраструктуром. 
Лети је то један од најживљих простора 
где се одржавају: спортска такмичења, 
концерти, фестивали. 
www.zelenilo.com

Универзитет у Новом Саду је 
основан 1960. У Новом Саду налазе 
се следећи факултети: Филозофски, 
Пољопривредни, Правни, Технолошки, 
Факултет техничких наука, Медицински, 
Природно-математички, Академија 
уметности, Факултет спорта и физичког 
васпитања. 
www.uns.ac.rs
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Музеј Војводине,  
Дунавска улица 35-37. Поставка: 
сачувани трагови материјалне 
и духовне културе са простора 
Војводине од палеолита до 20. века. 
Радно време:  
уторак-петак 09-19 сати,  
субота-недеља 10-18 сати.  
www.muzejvojvodine.org.rs

Музеј Савремене уметности 
Војводине,  
Дунавска 37. Поставка: дела 
савремене уметности.  
Радно време:  
уторак - петак 10-18 сати,  
субота - недеља 10-14 сати. 
www.msuv.org

Музеј Града Новог Сада, 
Петроварадинска тврђава 4  
Радно време:  
уторак - недеља 09-17 сати 
Збирке и депанданси: Збирка 
стране уметности (Дунавска 29), 
Завичајна збирка Сремских Карловаца 
(Патријарха Рајачића 16, Сремски 
Карловци), Спомен збирка Јован 
Јовановић Змај, (Јована Јовановића 
Змаја 1, Сремска Каменица). У 
матичној згради и депандансима 
поставке сведоче о историји, култури 
и животу становништва Новог Сада у 
периоду од 18. до 20. века.  
www.museumns.rs 

Природњачка-збирка Покрајинског 
завода за заштиту природе,  
Радничка 20а. Поставка: природна 
баштина Војводине. 
Радно време:  
понедељак - субота 08-16 сати.  
www.pzzp.rs

МУЗЕЈИ И ГАЛЕРИЈЕ
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Галерија Матице српске,  
Трг Галерија 1. 
Поставка: српско сликарство и графика 
17-20 века. Радно време:  
уторак-субота 10-18 сати,  
петак 12-20 сати. 
www.galerijamaticesrpske.rs

Спомен-збирка Павла Бељанског,  
Трг галерија 2. Поставка: збирка српске 
ликовне уметности прве половине 20. 
века.  
Радно време:  
среда-недеља 10-18 сати,  
четвртак 13-21 сати. 
www.pavle-beljanski.museum

Галерија ликовне уметности Поклон-
збирка Рајка Мамузића,  
Васе Стајића 1. 
Поставка: збирка дела савремених 
југословенских уметника. 
Радно време:  
среда-недеља 09-17 сати. 
www.galerijamamuzic.org.rs
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НАЈПОСЕЋЕНИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Ex i t  ( јул)
вишеструко награђивани летњи музички фестивал, који се почевши 
од 2000. године одржава сваке године на Петроварадинској тврђави, 
а коју многи сматрају за најбољу фестивалску локацију на свету. Еxit је 
јединствен у фестивалском свету по томе што је започет као протест студе-
ната који се боре за мир и демократију у Србији и на Балкану. До сада је 
Еxit привукао огромну пажњу медија, и добио мноштво признања. 

Cinema City – ИНТеРНацИОНаЛНИ ФИЛМСкИ ФеСТИВаЛ 
( јун)
одржава се крајем јуна у Новом Саду, који тада постаје град – фестивал, са 
богатим филмским, музичким и академским програмима. Програмски концепт 
фестивала се састоји од филмског, музичког и Cinema City Campus програма који 
се одвијају на више од 20 локација у Новом Саду. Филмски програм представља 
више од 100 премијера филмова домаће и стране продукције. Музички програм 
обухвата бројне журке, концерте, VIP партије и пријеме за госте фестивала.



17 

НАЈПОСЕЋЕНИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

17 

НОВОСаДСкИ jazz ФеСТИВаЛ (НОВеМБаР)
је високим стандардима својих садржаја (главни концертни програм, 
workshops, изложбе, jazz meеting, видео инфо, jam session), начина припреме 
и реализације, високо рангиран на мапи европских џез фестивала и већ је 
постао жељена дестинација најеминентнијих музичара из наше земље, Европе 
и света, као и публике која све више пристиже и из других, ближих и даљих, 
градова. Посебност овог фестивала интернационалног карактера се огледа 
у презентовању првенствено ауторске музике. У главном програму учествују 
најуспешнији домаћи џез ансамбли и најугледнија имена светске џез сцене.

ИНТеРНацИОНаЛНИ ФеСТИВаЛ аЛТеРНаТИВНОГ И НОВОГ ТеаТРа 
– ИНФаНТ (јУН/јУЛ)
представља међународни фестивал алтернативног и новог театра који 
се већ 40 година одржава у Новом Саду. Као организатор манифестације 
потписује се Културни центар Новог Сада. За ову манифестацију важи 
опис да је јединствена у Србији, али и да је веома поштована у европским 
земљама када је реч о уметницима и критици сценског стваралаштва. 
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НОВОСаДСке МУЗИчке СВечаНОСТИ – НОМУС (јул/август)
сваке године окупља реномиране солисте и ансамбле из земље и иностранства. 
Реч је о фестивалу са завидном, дугогодишњом традицијом, захваљујујући 
одабраном програму и квалитетним интерпретацијама чувених уметника. 

С Т е Р И ј И Н О  П О З О Рј е  (мај/ јун)
представља најпознатији позоришни фестивал такмичарског карактера 
у Србији, установљен 1956. године. На фестивалу могу учествовати 
професионална позоришта и групе из земље и иностранства с 
представама рађеним по текстовима наших писаца, као и домаћа 
позоришта са представама рађеним по текстовима страних писаца.

З М а ј е В е  Д е ч ј е  И Г Р е  ( јун)
је манифестација која обухвата мултимедијалне програме за децу и младе 
у оквиру којих су заступљени сви видови уметничког стваралаштва за децу, 
као и дечјег стваралаштва. Представља највећи фестивал стваралаштва за 
децу у Југоисточној Европи и најстарији фестивал те врсте у Европи.

Д а Н И Б Ра З И Л а (август)
узбудљиви фестивал  Новог Сада својим гостима отвара нека нова врата егзотичног 
Бразила. Кроз неколико дана трајања и бројне културне садржаје, посетиоци кроз 
забаву и смех уче о култури ове предивне земље. На различитим локацијама кроз 

НАЈПОСЕЋЕНИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
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НАЈПОСЕЋЕНИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

радионице самбе, удараљки, капуере и сл., љубитељи доброг дружења и културе 
имају прилику да учествују на једном од највећих фестивала овог типа. Завршетак 
фестивала обележава се већ традиционалном карневалском поворком.
 
И Н Т е Р Н а ц И О Н а Л Н И  Ф е С Т И В а Л  УЛ И ч Н И х  С В И Рач а 
( С е П Т е М Б а Р )
Улични свирачи, певачи, жонглери, кловнови, акробате и бројни други 
уметници окупљају се сваке године на овом јединственом догађају за 
Србију. На више локација у самом срцу Новог Сада учесници из свих 
крајева света, заједно са својом публиком чине ову манифестацију заиста 
посебном. Специфичност фестивала чини и неколико „off bina” на којима 
посетиоци фестивала могу да се опробају и прикључе фестивалу. 

М е ђУ Н а Р О Д Н И  Ф е С Т И В а Л  П Р О З е  –  P r o s e f e s t  (април)
основан је са намером да књижевност врати њеним коренима, живом и 
непосредном контакту аутора са читаоцима. Током фестивала еминентни 
домаћи и страни писци читају своја дела у јавним просторима, одлазе 
у гимназије и на факултете, где се књижевност програмски изучава, и 
воде дијалоге са ђацима и студентима на заједнички одабране теме.

М е ђУ Н а Р О Д Н И  П Ољ О П Р И В Р е Н И  С а ј а М   –  (мај)

једна је од најважнијих манифестација из области агробизниса у Европи.
Окупља најзначајније компаније у агроиндустрији, пољопривредној 
производњи, механизацији, као и најбоље у сточарству. Незаобилазно 
је место за пољопривреднике и професионалну публику којој 
је пољопривреда фокус интересовања. Постао је заштитни знак 
Новосадског сајма, најстарије сајамске куће у Србији, али и Новог Сада, 
као и престижно место за презентацију и развој агробизниса.



 20 

i

i

E-75

Суботица
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Туристичка организација Града Новог Сада 
Јеврејска 10

Булевар Михајла Пупина 9

Манастир

i i

НОВИ САД И ОКОЛИНА 

КРОЗ МРЕЖУ ЛИНИЈА ПРИГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА
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Сремска 
Каменица

Ф Р У Ш К А  Г О Р А

i

1

2

3

4

5

1. Ченеј и околина; 

2. Ка Фрушкој гори; 

3. Футог и околина; 

4. Ковиљ и околина; 

5. Сремска Каменица
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Христовог

Гргетег
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Крушедол
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Ако кренете старим суботичким путем 
у који вас уводи Сентандрејски пут, 
после десетак километара угодне 
вожње доћи ћете у Ченеј, старо бачко 
село, данас познато као насеље 
салаша. У амбијенту карактеристичном 
за војвођанска сеоска домаћинства 
у хладу воћњака, уз традиционалну 
храну и добра вина, можете бар за 
тренутак успорити време и уживати.

Салаши су куће са економским 
објектима разбацане у мору 
војвођанске земље. Данас чувају 
дух прошлих времена, успорен 
начин живота, домаћу храну, вино 
и коње који јуре равницом.

Салаш 137, Међународни пут 137;  
Понедељком не ради. Најава је 
пожељна www.salas137.rs  
Овде ћете у царству тишине, пријатној 
и опуштеној атмосфери уживати у 
јахању и вожњи фијакером, богатој 

понуди војвођанских специјалитета 
и после одмарати у некој од 
аутентичних соба у “Altdojč” стилу.

Пајин салаш, Међинародни пут 325;  
www.pajinsalas.com  
Пајин салаш је оаза мира и тишине, 
одличан избор за организовање 
породичних и пословних ручкова, 
породичних и пословних прослава. 
Салаш је на гласу по доброј храни 
(буткице од мангулице, пилећи 
јастучићи...) и добрим тамбурашима 
(викендом). Резервација је пожељна.  

Бркин салаш, Међународни пут 312; 
Најава је обавезна www.brkinsalas.rs   
Бркин салаш је домаћинство породице 
Матић где можете осетити чари 
салашарског живота у атмосфери без 
журбе, али и где можете организовати 
прославу важнијих догађаја уз 
традиционалну војвођанску 
кухињу и звуке тамбураша.

i
НОВИ САД

Руменка

Степановићево

Кисач

Ченеј

Бачки 
Јарак

Футог

ЧЕНЕЈ И ОКОЛИНА  



25 

Митин салаш, Вука Карџића 53;   
Најава је обавезна + 381 (0)21 714-712  
www.novisad.travel 
Митин салаш има главну кућу у 
којој је могућ смештај у домаћој 
радиности и сеоском туристичком 
домаћинству категорисан са 2*, а 
поред се налази кућерак, тршчара 
-музеј предмета коришћених на 
салашима од давнина. Туристима 
су на располагању следеће услуге: 
играоница, рођендаоница, часови 
јахања, посета музеју и преноћиште.

едукативни камп ченеј ШОСО „Милан 
Петровић“, Међународни пут 238;  
Најава је обавезна www.smp.edu.rs 
Корисници и ученици  ШОСО“ Милан 
Петровић“ из Новог Сада у кампу гаје 
цвеће, зачинско биље и гљиве, те 
кроз рад и дружење уче различите 
свакодневне вештине - пре свега  из 
области баштованства и вртларства.

коњички центар за рехабилитацију, 
рекреацију, релаксацију и 
образовање “У седлу” Салаш 341;  
www.usedlu.org.rs 
Коњички центар “У седлу” је 
јединствен концепт који обухвата 
активности и терапије уз помоћ 
коња за децу и одрасле са посебним 
потребама, али и team building 
и leadership програме уз помоћ 
коња (сертификовани EAHAE члан). 
Могуће је и изнајмити цео посед, са 
комплетном услугом и организацијом 
догађаја или пак, без игде икога, 
tailor made концепт. Терапије се 
заказују по одређеној процедури, 
а сам салаш је затвореног типа,те 
је договор унапред обавезан.
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Ка Фрушкој гори пут вас из центра 
града води кроз Петроварадин – 
Београдском, па Прерадовићевом 
улицом. Дуж пута су следеће цркве: 
римокатоличка црква св. Јураја са 
самостаном  (Штросмајерова 20) из 
1714, српска православна црква св. 
апостола Петра и Павла (ул. Владимира 
Назора) из 1922, римокатоличка 
црква св. Крижа (Људевит до) из 1800, 
старокатоличка (западно-православна) 
црква св. Антуна (Прерадовћева), 
адаптирана 1937, српска православна 
црква св. Петке из 2011. (Палмотићева 
бб), римокатоличка жупна црква св. 
Рока (Прерадовићева 160), из 1808. 

Значајем и монументалношћу 
се истиче римокатоличка црква 
Снежне Госпе на Текијама, екуменско 
светилиште где се 4. и 5. августа 
одржавају процесије у спомен 
битке на Везирцу (1716) и победе 
хришћанске војске над Турцима. 
Данашњи изглед црква је добила 
1881. према пројекту Хермана Болеа.
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Сремски карловци се први пут 
помињу 1308. као тврђава под именом 
Каром. Градић је веома важан за 
историју Срба јер је у њему било 
седиште српске Митрополије, а ту 
је основана и Богословија, друга у 
православном свету, као и Карловачка 
гимназија, прва гимназија код 
Срба. Красе га споменици културе и 
институције настале претежно током 
18. и 19. века: Патријаршијски двор –  
монументална грађевина из 19. века, 
Карловачка гимназија  – најстарија 
српска гимназија, Саборна црква 
– барокни храм посвећен светом 
Николи, Капела мира  –  подигнута на 
месту где је потписан Карловачки мир 
1699, Богословски семинар –  интернат 
за ђаке Богословије, Чесма „Четири 
лава“  – подигнута у част завршетка 
првог карловачког водовода. Град 
има дугу традицију гајења винове 
лозе и производње вина.

Ковиљ
Вилово

Гардиновци

Крчедин

Чортановци

Дунав

Ковиљско
-Петроварадински 

рит
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   Излетишта:                         

 
У непосредној близини Сремских 
Карловаца је Стражилово, 
познато излетиште на територији 
Националног парка „Фрушка 
гора“, где се налази споменик 
и гроб српског песника Бранка 
Радичевића (1824-1853).

Међу фрушкогорским излетиштима 
у близини Новог Сада најпознатије 
је Поповица. Налази се у близини 
Сремске Каменице. Познато је по  
планинарским домовима али и као 
старт /циљ Фрушкогорског маратона, 
манифестације од међународног 
значаја која током априла сваке 
године окупља неколико хиљада 
љубитеља природе и пешачења.

У Старим Лединцима налази 
се имање породице Миљевић, 
која се бави виноградарством 
и сточарством. Производе 
вина бургундац и траминац и 
домаћи козји сир. Туристима 
је поред домаће кухиње на 
располагању смештај у домаћој 
радиности и сеоском туристичком 
домаћинству категорисан са 3*. 

Подрум „Миљевић’’***, Стари 
Лединци, Улица Симе Шолаје 41; 
Најава је обавезна  
www.podrum-miljevic.co.rs

У Лединцима се налази 
Породична винарија 
антонијевић,  Фрушкогорска 1.

Више информација на: www.novisad.travel
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 Mанастири:    

У близини Новог Сада у 
насељима Раковац и Беочин 
налазе се истоимени српски 
православни манастири. 

Српски православни манастир 
Раковац је, према предању, подигао 
велики коморник деспота Јована 
Бранковића, Рака Милошевић. Први 
пут се помиње 1545. Обновљен је 
крајем 17. века. Црква манастира 
је посвећена cветим Bрачима. 

Први писани подаци о српском 
православном манастиру 
Беочин су из 16. века. Садашња 
манастирска црква, посвећена 
Вазнесењу Христовом, је  из 18. 
века. Иконостас представља велику 
вредност, а радили су га Теодор 
Димитријевић Крачун, Јанко 
Халкозовић и Димитрије Бачевић. 
Парк око манастира је заштићени 
пример вртне архитектуре. 



 32 

Излетнички правац ка Футогу може 
почети од једне од најлепших плажа на 
Дунаву.  
Штранд је новосадска плажа отворена 
1911. Лети се ту одржавају концерти, 
фестивали, спортска такмичења...  
Посетиоци могу ићи на излете 
бродом „Дунавског рафтинга“ www.
dunavskirafting.com.  
У близини Штранда је чарда 
„цесла“ (Сунчани кеј 13).

Са сремске стране Дунава налазе 
се: чарда „аqua Doria“ (Каменички 
пут бб) и  „кафана тако је суђено“ 
(Рибњак, Горњи пут 15).

Омиљена места за одмор, опуштање и 
провод су Рибарско острво и Камењар. 
Рибарско острво је новосадско 
викенд насеље где се налазе следећи 
ресторани и чарде: „Дунавска 
тераса’’(Рибарско острво бб); „кућерак 
код чесме“(Рибарско острво бб);   
„Дунавац км’’ (Рибарско острво бб); 
„Ноина арка“ (Рибарско острво 10); 
Ту се налази истоимено Туристичко 

насеље „Рибарско острво’’****  
www.ribarskoostrvo.rs  у чијем 
саставу су ресторани: „Рибарац“, 
„аласка барка“ и „аласка тераса“.

камењар је викенд  насеље са 
познатим угоститељским објектима: 
ресторан „Рибарска ноћ“ (Подунавска 
2); „чарда Мачак“ (Камењар бб) и 
„fish meat & wine“ (Камењар 83). 

Футог је старо насеље, а данас је део 
Града Новог Сада. У центру Футога 
се налази римокатоличка црква 
Срца Исусовог са жупним двором. 
Првобитну цркву је саградио гроф 
Хадик 1776. На месту старе, нову цркву 
посвећену Срцу Исусовом саградила је 
грофица Котек 1908. Пројекат је урадио 
Ференц Венингер. Српска православна 
црква светих Врача Кузме и Дамјана 
у Футогу сазидана је 1776. Иконостас 
је осликао Арсеније Теодоровић 1799, 
а зидно сликарство се приписује 
Јанку Халкозовићу. У цркви се чува 
збирка икона, рад Павла Симића.
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У Футогу су ресторани „Плави 
Дунав“ (Рибарска 2X) и сплав – 
чарда  „Дунавац“ (Дунавска 000).

Бегечка јама је парк природе и 
популарно излетиште настало на 
старом кориту Дунава. Обухвата 
површину од 379 хектара. Ту се 
налазе и риболовни терени, плажа, 
викенд насеље, дом риболоваца, 
угоститељски објекти. Бегечка 
јама је једно од места у приобаљу 
Дунава од Бачке Паланке до Бешке, 
значајна за птице гнездарице. 

цвејин салаш ***  Бегеч,  
Николе Тесле 2; Најава је обавезна 
www.cvejinsalas.com 
Цвејин салаш је аутентично 
сеоско домаћинство где је 
туристима  поред домаће кухиње 
на располагању смештај у домаћој 
радиности и сеоском туристичком 
домаћинству категорисан са 3*. 

У близини  су и познате  чарде 
„код Браше“  (Бегечка јама 56)  и 
„чарда на јами“ (Бегечка јама бб). 

Више информација на: www.novisad.travel
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каћ је од Новог Сада удаљен 8 
км. У центру насеља се налази 
српска православна црква св. 
Николе изграђена између 1840. и 
1844. Ту се налази и новоосновани 
манастир Српске православне цркве 
посвећен Васкрсењу Христовом.
За љубитеље риболова уређен је 
риболовни терен – црни вир.

Будисава је приградско насеље 
Новог Сада. У центру се налази 
римокатоличка црква Велике Госпе и 
поред ње етно кућа у улици  
Цара Душана 107; Најава је обавезна:  
е-маил: budiszava.petefi@gmail.com
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ковиљско – петроварадински 
рит је специјални резерват 
природе, простире се на 4.840 
хектара на територијама општина: 
Нови Сад, Сремски Карловци, 
Инђија и Тител. Пространи рит 
формиран је на старим рукавцима 
Дунава. То је станиште ретких 
врста птица регистровано као 
ИБА подручје.  Локалитет аркањ 
је познати рибловни терен.

ковиљ је старо бачко насеље које 
се налази на ободу Ковиљско – 
петроварадинског рита. Први пут 
се помиње 13. веку. Насеље има 
две цркве и манастир. Српски 
православни манастир Ковиљ са 
црквом посвећеном св. арханђелима 
Михајлу и Гаврилу према предању 
је основао св. Сава. Први пут 
се помиње средином 17. века. 
Данашњи изглед манастир има 
од средине 18. века. Иконостас 
је осликао Аксентије Мародић, а 
резбарио Јован Кистнер. Српска 
православна црква Вазнесења 
Господњег (Горњоковиљска) 
подигнута је 1829. Српска 
православна црква св. апостола 
Томе (Доњоковиљска) подигнута 
је 1845. на месту старијег храма. 
Поред Горњоковиљске цркве налази 
се родна кућа Лазе Костића (1841-
1910), писца, песника, преводиоца.

Туристи могу посетити:  
Винарију „До краја света“, 
Жарка Зрењанина 13.

Пољопривредно газдинство Саве 
Граорца (уз претходну најаву) 
www. koviljskarakijada.co.rs
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Српска 
православна 
црква Рођења 
Богородице

Римокатоличка црква 
Нашашће светог крижа

Споменик 
Јовану 
Јовановићу 
Змају

Змајев 
музеј

Каменички 
парк

Дворац 
Марцибањи-
Карачоњи

Дунав

СА ДРУГЕ СТРАНЕ ДУНАВА 
- СРЕМСКА КАМЕНИЦА  
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СА ДРУГЕ СТРАНЕ ДУНАВА 
- СРЕМСКА КАМЕНИЦА  

Сремска каменица је део Града 
Новог Сада, а налази се у подножју 
Фрушке горе. Позната је по посебној 
микроклими угодној за боравак. 
Центром доминирају цркве и 
споменик Јовану Јовановићу Змају.

Српска православна црква Рођења 
Богородице је барокна грађевина 
изграђена 1758. на месту старијег 
храма. Иконостас је осликао 
Стефан Гавриловић 1802. 

Римокатоличка црква Нашашће 
светог крижа на Змајевом тргу 
саграђена је 1811. У Сремској 
Каменици се налазе следећи  
споменици и институције културе:

Дворац Марцибањи-карачоњи 
се налази у Каменичком парку. 
Садашњи изглед објекта је из 
1836. Каменички парк је пространи 
уређени парк првобитно формиран 
око дворца. Красе га скулптуре 
из некадашњег дворског парка.

Споменик Јовану Јовановићу Змају 
(1833-1904), песнику, лекару и 
члану Српске краљевске академије 
подсећа на чињеницу да је он наш 
најчитанији и за читаве генерације, 
најомиљенији дечји песник. Њему у 
част се, почев од 1958. у Новом Саду 
одржавају Змајеве дечје игре.  
Кућа у којој је живео славни песник 
и лекар, Јован Јовановић Змај од 
1875. до 1904. данас је Змајев музеј. 
Налази се у улици Јована Јовановића 
Змаја 1. www.museumns.rs
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У Новом Саду и околини традиционално се одржавају многи спортско-
рекреативни догађаји, манифестације и фестивали ослоњени на 
гастрономију и фолклорно наслеђе Војводине. Међу њима су: 
• Руменачка пихтијада, Руменка, март;
• Новосадско пролеће, Нови Сад, март;
• Сајам пчеларства, Нови Сад, април;
• Фрушкогорски маратон, Поповица, април;
• Цветна пијаца, Нови Сад, април-октобар;
• Фрушкогорски МТБ маратон, Поповица, мај;
• Ђурђевдански уранак, Буковац, мај;
• Пијаца „Мој салаш“, Нови Сад, јун-септембар;
• Ковиљска ракијада - „Парастос дуду“, Ковиљ, јун;
• Дечји фолклорни фестивал „Zlatná Braná“, Кисач, јун
• Регата „Воде Војводине“, јун;
• Војводина Trophy UCI C-2, Стражилово, јун;
• Интернационални фестивал игре и музике “Зов равнице”, Штранд, јун;
• Футошко лето, Футог, јун;
• Бициклом крај река Војводине, јун;
• Дан Дунава, Нови Сад, 29. јун;

ФЕСТИВАЛИ, ЕТНОФЕСТИВАЛИ И СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
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ФЕСТИВАЛИ, ЕТНОФЕСТИВАЛИ И СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

• Падобрански камп “Open sky“, Нови Сад, јул;
• Падобранско такмичење „Новосадски куп“, Ченеј, јул;
• Vip Beach Masters, Штранд, јул;
• Турнир у рукомету на песку, Штранд, јул;
• Турнир у тенису главом „Владимир Францишковић“, Штранд, јул;
• ТИД регата, Штранд, јул, август;
• Војводина фест, Штранд, септембар;
• Светско првенство у планинском скејтборду 

(border kros), Буковац, септембар;
• Буковачки маратон, Буковац, септембар;
• Фестивал меда, Нови Сад, септембар;
• Фестивал народне ношње, накита и оглавља 

„Бисерна грана“ Футог, октобар;
• Футошка купусијада, Футог, октобар;
• Новосадска јесен, Нови Сад, октобар;
• Чварак фест, Каћ, новембар;
• Фестивал златних ансамбала Војводине, Нови Сад, новембар;
• Дани младог вина, Нови Сад, новембар;
• Фестивал „Златна тамбурица“, Нови Сад, новембар, децембар;

Више информација на: www.novisad.travel
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У Новом Саду се увек добро јело и то без журбе.  
Уколико желите да уживате у аутохтоним јелима, 
одличним винима и воћним ракијама, музици 
тамбураша препоручујемо да одете на неку од 
чарди уз Дунав или на салаше у околна насеља. 
Фрушкогорска вина: ризлинг, неопланта, семјон, 
сирмиум, сланкаменка, бермет традиционално 
се служе  уз домаћа јела. За добро расположење 
најчешће су задужени тамбураши које 
можете чути и у граду, на Петроварадинској 
тврђави као и у винским подрумима, 
чардама дуж обале Дунава и салашима. 

Свежи производи домаћих пољопривредних 
произвођача могу да се купе на градским 
зеленим пијацама од којих су најпосећеније 
Футошка, Лиманска и Рибља пијаца, 
док се исти ти производи могу наћи код 
произвођача у приградским насељима 
(Футог, Бегеч, Руменка, Ковиљ...). 

Од јуна до септембра се у Новом Саду, сваке 
недеље организује пијаца „Мој салаш“ 
где се могу купити производи органске 
пољопривредне производње са околних салаша.

ГАСТРОНОМСКА ПОНУДА И ЗАБАВА    
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aUtotUrist,  
Мите Ружића 2,  
tel: + 381 21 523-863, 451-156  
info@autoturist-ns.com, 
autoturist.ns@gmail.com 
www.autoturist-ns.com 

BonVoyaGe, 
Краља Александра 14, 
tel: + 381 21 6621-244, 6611-944,  
office@bonvoyage.co.rs, 
www.bonvoyage.rs 

Go traVeL,  
Змај Јовина 22, 
tel: + 381 21 525-234,  
info@gotravel.rs, 
www.gotravel.rs

KomPas,  
Булевар Михајла Пупина 15, 
tel: + 381 21 522-528,  
booking@kompasnovisad.com, 
www.kompasnovisad.com

maGeLan CorPoration 
Николе Пашића 7,  
tel: + 381 21  47 24 088  
e-mail: office@magelan.rs   
www.magelan.rs,  
www.visitserbia.org  
www.serbianadventures.com 

PanaComP zemLja ČUDa  
Булевар Цара Лазара 96, 
tel: + 381 21  466 075, 466 076  
e-mail: info@panacomp.net  
office@panacomp.net  
www.panacomp.net 

Lasta noVi saD,  
Сутјеска 2,  
lokal 24 tel:  + 381 21 66 10 324,  
lasta.novisad@lasta.rs,   
www.lastatravel.rs

marKet toUrs,  
Булевар Цара Лазара 55, 
tel: + 381 21 468-409,   
market.tours.ns@gmail.com 
www.markettoursns.com

oLimPia,  
Стражиловска 15,  
Tel: +381 21 6613 995,  
office@olimpia.rs   
www.olimpia.rs  
www.vinsketure.rs 

PoKLoniK,  
Браће Дроњак 17,  
tel: + 381 21 451 539   
poklonik2011@gmail.com, 
www.poklonik.com

ГАСТРОНОМСКА ПОНУДА И ЗАБАВА    

Више информација на: www.novisad.travel

Остале лиценциране новосадске агенције можете наћи на сајту YUTA-e www.yuta.rs  
и сајту ANTAS-a www.antas.rs

ПОНУДА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА
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RENT A BIKE, TAXI, ТРАНСФЕРИ, ВОДИЧКЕ УСЛУГЕ 
ns BiKe је систем који омогућава да посетиоци Новог Сада изнајме 
бицикл на следећим локацијама: СПЕНС, главни улаз „Штранд-а“, испред 
Железничке станице, код Српског народног позоришта, у Кампусу 
Универзитета у Новом Саду. Пре изнајмљивања посетиоци морају да 
израде чип картице (једнократни трошак, неограниченог трајања) код 
СПЕНС-а или у ЈКП „Паркинг сервису“ ул. Филипа Вишњића 47 (08-16 
сати).

Информације за цикло туристе: Бициклистички клуб „Dubl“,  
Сунчани кеј 39.

Сервис, Rent a bike : www.fanatic.rs, www.planetabike.rs,  www.nsbike.rs

РЕГИСТРОВАНА ТАКСИ УДРУЖЕЊА
Pan taxi  455 555
maxi novosađani 451 111 
Vojvođani 522 333
Grand taxi, Dobro jutro taxi 
443 100,  500 000
autodata, sos taxi, Dežurni taxi, sos 
Plus taxi  450 400, 455 666, 500 650
ViP taxi  444 000
Delta ns plus taxi  55 3333

Crveni taxi 44 55 77
red taxi 52 51 50
City plus taxi 450 450
mBr taxi 500 222
LUX taxi 6300 000
novus taxi 500 700
naš taxi 6300 300
Halo taxi 444 9 44

Водичке услуге је могуће добити посредством туристичких агенција 
(кроз аранжман) или преко Удружења туристичких водича Новог 
Сада. Листа водича (контакти, језици које говоре и специјалности) 
могу се добити на следећој wеб адреси: www.utvns.org/vodici.php. 

Телефон: Србија+381;   nови Сад (0)21



RENT A BIKE, TAXI, ТРАНСФЕРИ, ВОДИЧКЕ УСЛУГЕ 

Добар дан Guten Tag                                              Good morning /  
                                               Good afternoon

Довиђења Auf Wiedersehen Goodbye 

Хвала Danke  Thank you

Молим Bitte  You’re welcome 

Хтео/хтела бих да резервишем  Ich möchte reservieren I would like to book

Ручак Mittagessen  Lunch

Доручак  Frühstück  Breakfast

Вечера Abendessen  Dinner 

Ноћење са доручком  Übernachtung mit Frühstück  Bed & Breakfast

Полупансион  Halbpension  Half board

Пун пансион Vollpension  Full board

Излет  Ausflug  Picnic

Превоз Transport  Transport

Ујутру  am Morgen  In the morning

У подне am Mittag  At noon

После подне am Nachmittag  In the afternoon 

Увече am Abend  In the evening 

Јело  Gericht  Dish

Свињско месо Schweinefleisch  Pork

Телеће месо Kalbsfleisch  Veal

Пилеће месо Hühnerfleisch  Chicken 

Без меса ohne Fleisch  Meatless/no meat

Поврће  Gemüse  Vegetables  
(кромпир, паприка,   (Kartoffeln, Paprika,  (potatoes, peppers,
тиквице, грашак,  Zucchini, Erbsen,  zucchini, peas    
спанаћ, карфиол) Spinat, Blumenkohl)  spinach, cauliflower) 

Салата Salat  Salad

Хлеб Brot  Bread 

Колачи  Kuchen  Cakes  

У колико сати? Um wieviel Uhr?                At what time? 

Колико кошта?  Wieviel kostet das? How much is it?

Молим Вас, рачун Rechnung, bitte                                                 Can I get the bill, please?

КОРИСТАН РЕЧНИК



НОВИ САД ПРИЧА
www.novisad.travel

Ваш лични водич кроз 
знаменитости Новог Сада


