
INFORMAȚII UTILE:

Clima
Clima este temperat continentală și continentală. 
Temperatura medie anuală este de 10,9˚C. Cantitatea medie de 
precipitații este în cuantum de 578 mm/m2.

Populația
În baza ultimului recensămând care s-a desfășurat în anul 2011. 
Novi Sadare 341 625 de locuitorii.

Rețeaua electrică
220 V, 50 Hz

Zona de timp
GMT + 1

Numărul de apel
Pentru Serbia +381, Novi Sad (0)21, Apelurile internaționale din 
Serbia 00 (numărul de apel prefix pentru stat (numărul de apel 
al municipiului

Valuta
Dinar RSD, 1 dinar = 100 pare

Transportul
Transportul GSP (municipal) , prețul de bilet pentru o călătorie 
este de  65 RSD. Transportul Taxi : startul 85 RSD, călătorii în 

telefoanele importante
Poliția             192
Serviciul de pompieri           193
Urgența             194
Ajutor pe șosele  (AMSS)          1987
Centrul clinic           +381 (0)21 48 43 484
Institutul - Sremska Kamenica    +381 (0)21 48 05 100
Stația feroviară - Gara          +381 (0)21 443 200
Stanița de autobuz           +381 (0)21 444 021, 444 022
Trasnportul municipal - informații  +381 (0)21 527 399
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INFORMAȚII TURISTICE

Centrul Informativ Turistic

Bulevar Mihajla Pupina 9
Tel: +381 21 421- 811, 

Luni - vineri: orele 07.30-15.30

Jevrejska 10, 
Tel: +381 21 6617-343, 6617-344 

Luni  - vineri: orele 07.30-17.00 
Sâmbătă: orele 09.00-14.00

E-mail: tons@novisad.travel
www.novisad.travel

Orașul bogat cu tradiții și cultură și orașul în care cu o mare 
atenție se păstrează patrimoniul cultural  dar și atmosfera 
relaxantă. Acest oraș se poate mândrii cu caracteristicile 
sale de capitală multinațională, multiculturală și 
multiconfesională. În acest oraș diferențele  și divergențele 
se consideră a fi un avantaj. De asemenea, orașul Novi Sad 
reprezintă orașul științei și artei. În cadrul Universității 
din Novi Sad se găsesc nouăsprezece facultăți, 
Asociația centrelor pentru studiile interdisciplinare și 
multidisciplinare și cercetări, intitutele specializate și 
diferite catedre. În Novi Sad sunt numeroasele muzee și 
galerii, în care se organizează numeroasele evenimente 
culturale, manifestări, expoziții. Centrul orașului cu partea 
veche a lui foarte atractivă, faimosul târg novosădean, 
sunt gazdele numeroselor festivale și manifestări. Situat 
la malul Dunării, cu cetatea al cărei construcția a fost 
finalizată  în secolul al XVIII- lea, Novi Sad este poziționat 
la intersecția celor mai importante drumuri, în apropierea 
„sfântului munte“ Fruška gora. În spatele orașului sunt 
numeroasele sălașe, podgorii de pe Fruška gora, Parcul 
național „Fruška gora“ ceea ce reprezintă precondiția de 
relaxare pentru toate simțurile.

Bine ați venit în Novi Sad

CELE MAI VIZITATE MANIFESTĂRI:

APRILIE, NOIEMBRIE: SERBIA FASHION WEEK

APRILIE: NOMUS (Festivalul internațional de muzică clasică)

MAI:  TÂRGUL AGRICOLTEATRUL STERIJA

 (Festivalul de teatre)

 MARATONUL PE  FRUŠKA GORA 

IUNIE: ”TAMBURICA FEST”

 ZMAJEVE DEČJE IGRE (Festival pentru copii)

 INTERFEST (Festivalul  vinului)

IULIE: EXIT (Festivalul de muzică)

 OPENS YOUTH FAIR (Târgul turismului pentru tineri)

AVG:  ZILELE BRAZILIENE (Festivalul samba din Novi Sad )

SEPTEMBRIE: ORĂȘELUL FEST  (Festivalul muzicienilor de strada)

OCTOMBRIE: OKTOBERFEST ÎN NOVI SAD

NOIEMBRIE: JAZZ FESTIVAL

DECEMBRIE: DOUĂ REVELIONURI

INFO CENTAR

MUZEELE ȘI GALERIILE

1  MUZEUL ORAȘULUI NOVI SAD
Adresa:  Petrovaradinska tvrđava 4
Expoziția: Novi Sad de la secolul 18-20
Galeriile subterane militare.
Colecțiile și pensiunile:
Colecțiile artei străine (Dunavska 29);
Colecțiile de patrie din Sremski Karlovci  
(Patrijarha Rajačića 16, Sremski Karlovci); 
Colecția de memorie a lui Jovan Jovanović Zmaj,
(Jovana Jovanovića Zmaja 1, Sremska 
Kamenica); www.museumns.rs

2  MUZEUL VOIVODINEI
Adresa: Dunavska ulica 35-37.
Expuse: urmele păstrate a culturii materiale 
și cultural – spirituale de pe teritoriul 
Voivodinei de la perioada paleolită până la 
secolul  al XX-lea www.muzejvojvodine.org.rs  

3  MUZEUL ARTEI CONTEPORANE AL 
VOIVODINEI
Adresa: Dunavska ulica 37
Expuse: obiectele de artă contemporană
www.msuv.org 
 
4  COLECȚIA NATURALĂ A INSTITUTUL 
PROVINCIAL PENTRU PROTECŢIA NATURII
Adresa: Radnička 20a
EXPUSE: Patrimoniul natural al Voivodinei
www.pzzp.rs

5  GALERIA MATICA SRPSKA
Adresa: Trg Galerija 1
EXPUS : grafica și pictura sârbească
De la secolul 17 până la secolul  20. 
www.galerijamaticesrpske.rs 
 
6  COLECŢIA MEMORIALĂ – PAVLE BELJANSKI
Adresa: Trg galerija 2
EXPUS : colecțiile de artă plastică din prima 
jumătate a secolului XX.
www.pavle-beljanski.museum

7  GALERIA ARTEI DE PLASTICĂ , COLECȚIA – 
DONAȚIE A LUI RAJKA MAMUZIĆA 
Adresa: Vase Stajića 1.
Expus : colecția obiectelor al artiștilor 
iugosloveni contemporani.
www.galerijamamuzic.org.rs 

STRADA DUNAVSKA

TRG SLOBODE

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
338.48(497.113 Novi Sad)(084.3)
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EXIT

OPENS YOUTH FAIR

NOMUS SERBIA FASHION WEEK

ZILELE BRAZILIENE

Novi Sad
ATRACȚIILE TURISTICE

CAPITALA EUROPEANĂ A TINERETULUI 2019

CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII PENTRU ANUL 2021

NOVI SAD POVESTEA
Ghidul dvs. personal prin 

atracțiile din Novi Sad
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1   CLĂDIREA PRIMĂRIEI
Este o clădire monumentală neo-renascentist construită în anul 1895, 
pe Piața Libertății. Această clădire impresionantă, cu patru turnulețe 
si un turn depasit de un balcon a fost construită de către Gyorgy 
Molnar. În momentul în care clădirea a fost construită  pe partea 
de sus a turnului a fost ridicat clopot de alarmă în caz de incendiu. 
Clopotul, pe care novosădenii l-au numit „Matilda“ a fost topit în timp 
de război. Cele mai vizibile elemente ale fațadei sunt figurile alegorice 
a sculptorul novosădean Julija Anika.

2   BISERICA ROMANO-CATOLICĂ NUMELE MARIA
cunoscută sub numele de Catedrala, construită în stil neo-gotic după  
proiectul lui Molnár György între 1893 și 1895. Această bazilică cu trei 
nave este de 73 de metri înălțime, ceea ce o face ca una dintre cele 
mai înalte locașuri sacrale din oraș. Biserica are patru altare, iar oltarul 
principal este împodobită în stil Tirol. Ferestrele sunt decorate cu 
vitralii realizate în Peșta, iar pe ele au fost prezentate scenele biblice și 
stemele familiilor catolice proeminente din Novi Sad. Biserica are orgă 
din anul 1895 și în ea se organizează acum și diferitele concerte.

3   PALATUL EPARHIEI BAČKE AL BISERICI ORTODOXE SÂRBE
A fost întotdeauna situat la intersecția Zmaj Jovina și strada Dunavska. 
Clădirea palatului vechi a fost construită în 1741, dar a fost distrusă in 
timpul bombardamentelor din Novi Sad, în răscoala de pe cetate din 
anul 1849. Palatul Episcopal este o clădire reprezentativă construită în 
stil  eclectic,  care reprezintă un amestec de Romantism și Secesiune, 
iar o impresie de neuitat îi dau elementele decorative de pe fațada, 
care sunt lucrate de către Iulia Anika.

4 BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ SFÂNTUL GHEORGHE -  BISERICA 
CONGREGAȚIONALĂ
dedicat Sf. Gheorghe, cea mai importantă și cea mai mare biserică 

LEGENDA:
1 LIMAN IV - KLISA
3 DETELINARA - PETROVARADIN
4 STAȚIA FEROVIARĂ/ GARA - LIMAN IV - LIMAN IV
8 NOVO NASELJE - STRAND
61,62 STAȚIA DE AUTOBUZ - SREMSKI KARLOVCI

ortodoxă din Novi Sad. Catedrala bisericii constă dintr-o absidă 
tripartită și de o clopotniță înaltă de stil baroc nou pe frontul de vest. 
Biserica a fost finalizată în 1853. Interiorul bisericii este decorat cu 
vitralii, ceea ce contribuie la impresia  de lux, pe care vizitatorul o are. 
În curtea bisericii este cel mai vechi monument păstrat din Novi Sad 
-  crucea de Bobotează – crucea de marmură roz.

5   STRADA DUNAVSKA
este una dintre cele mai vechi străzi din zona pietonală, care leagă 
strada Dunării și Zmaj Jovina. Începe cu cea mai veche casă din oraș 
„Casa  la Leul Alb“ și Biblioteca orașului. Un număr mare de pasaje 
ascund magazine, magazine de suveniruri și restaurante.

6   MATICA SRPSKA
este cea mai veche și mai prestigioasă instituție culturală și științifice 
la sârbii. A fost fondat în anul 1826. la Budapesta, la Novi Sad a fost 
mutată în 1864. Activitatea de editura a fost este una dintre cele mai 
importante activități după cum și mărturisește „Letopisețele Matica 
Srpska“ care este cea mai veche revistă literară din lume care publică 
în continuu din anul 1824. Astăzi o parte din Matica Srpska reprezintă 
Biblioteca și Galeria Matica Srpska. 

7   SINAGOGA
este una dintre cele patru sinagogi care există în Serbia. Complexul 
Sinagoga cu clădirile școlare și obiectivul comunității evreiești, a fost 
construită între anii 1906-1909 conform proiectului arhitectului Lipot 
Baumhorn Budapesta. Sinagoga din Novi Sad este o clădire cu trei 
nave peste a cărei parte centrală se ridică  în înălțime o cupolă de 40 
de metri. Întregul complex a fost construit în stil Art Nouveau, fațada 
este decorată cu ornamente.

8   CETATEA PETROVARADIN
Niciodată nu a fost cucerită, Cetatea Petrovaradin - „Gibraltar pe 
Dunăre“, a fost construită între anii 1692 și 1780, după sistemul 
marchizului Sebastian Vauban. Cetatea are Gornji (Orașul de sus) și 

CELE 10 ATRACȚII PRINCIPALE
Donji Grad (Orașul de Jos). Orașul de Sus este dominat de Turnul cu 
Ceas al cărui ac mare arată orele, iar cel mic minutele. Una dintre 
cele mai izbitoare clădire este Poarta Leopold cu fațada în stil baroc 
și un pod mobil. Pe ea se găsește stema și parola habsburgică 
„Viribus Unitis“ (Unirea forțelor).  Galeriile subterane militare sunt 
niște sisteme de comunicații de patru etaje cu sistemele de apărare 
de o lungimea de 16 km și reprezintă o atracție unică a cetății. 
Acestea sunt disponibile  vizitatoriilor doar în compania experți de 
la serviciul de ghidare turistică al Muzeului Orașului Novi Sad.

91   CARTIERUL CHINEZESC
este un loc pentru fanii de punk, rock și sunet de metal, precum 
și diversele programe și evenimente  alternative și de avangardă.
 
92   CERCUL LITERAR
cea mai mare colonie informala de artiști din lume, pentru că în 
zona Cetății Petrovaradinului de mai mult de cincizeci de ani, se 
reunesc peste 200 de artiști, majoritatea pictori. 

93   CK13
Centrul Cultural CK13 este sediul unor programe alternative și 
inovatoare, care corespondează cu o audiență de sensibilitățile de 
avangardă și identități diferite. 

10   ȘTRANDUL
este cea mai populara plaja a orașului, care a fost amenajată pentru 
vizitatori și a deschis porțile încă din anul  1911. Astăzi este un întreg 
oraș mic, care se întinde de-a lungul 700 de metri de nisip plajă. Una 
dintre cele mai frumoase plaje de pe Dunăre este echipată cu toată 
infrastructura necesară pentru o ședere  plăcută a vizitatorilor. În 
curs de vară ștrandul este o zonă plină de viață în Novi Sad, unde au 
loc competiții sportive,concerte i festivaluri.

CLĂDIREA PRIMĂRIEI

CETATEA PETROVARADIN ȘTRANDUL
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Rețea: EVROPSKAPRESTONICAKULTURE2021
Numele de utilizator: opens2019
Parola: opens2019


