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Увод

     Фрушка гора је острвска планина која се налази у 
Војводини, недалеко од Новог Сада. Простире се на 
дужини од око 80 км, ширине 15 км, а представља 
најстарији национални парк у Србији. Међу 
најзначајнију материјалну културну баштину која се 
налази на простору Фрушке горе можемо уврстити 
комплекс православних манастира.

      Долине Фрушке горе су прекривене ливадама, 
пашњацима и житним пољима, на падинама су 
воћњаци и виногради са чувеним винским подрумима, 
док су виши делови обрасли густом листопадном 
шумом. На Фрушкој гори се налази највећа 
концентрација липове шуме у Европи. Око 700 врста 
лековитог биља расте на овој планини. Фрушка гора је 
подручје добрих вина са мноштвом винских подрума и 
винарија.
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     На подручју Фрушке горе је кроз историју 
изграђено чак 30 манастира, услед чега је Фрушка 
гора носила назив и  „Света Фрушка гора“. До данас је 
сачувано 16 манастира, који као целина представљају 
најзначајнију културну баштину Фрушке горе. Сви 
манастири настали су у периоду од XV до XVIII века и 
претежно се везују за градитељску делатност српске 
династије Бранковић и период отпора према турским 
освајачима. Фрушкогорски манастири већ вековима 
представљају једно од највећих стецишта духовног 
живота Срба, док су некада били епицентар српске 
писмености, књижевног стваралаштва и уметности.

     Представљају драгуљ туристичке понуде Србије. 
Истовремено, Сремски Карловци заузимају изузетно 
место у историји Срба, јер је у њима 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, а међу њима се маркантношћу 
истичу Патријаршијски двор, Саборна црква и Капела 
мира.

Манастири

Сремски Карловци

     Општина Ириг ушушкана је између питомих 
обронака Фрушке горе где се преплићу прелепа 
природа и излетишта Националног парка, бројни 
манастири Српске православне цркве, али и виногради 
и породичне винарије што је чини занимљивим 
местом за посетити. Бања Врдник позната је по својој 
термалној лековитој води, затвореним и отвореним 
базенима, као и разноврсним смештајним објектима 
и етно комплексом који нуде бројне садржаје за 
квалитетан боравак и одмор.

     Национални парк „Фрушка гора“ је најстарији 
национални парк у Србији, основан још 1960. године. 
На површини од око 25.000 ха, колико обухвата 
заштићени су јединствени пејзажи, вредне геолошке и 
геоморфолошке целине, ретке биљне и животињске 
врсте, шумски комплекси. Богатство природе: 
флора, фауна,  пејзажи, термални извори – бање, 
језера  представљају основ за туризам посебних 
интересовања (пешачења, циклотуризам, посматрање 
ретких биљних врста и птица, риболов, лов), али 
и за рекреативне и излетничке програме, школе у 
природи, наутички, здравствени-спа/велнес туризам. 
Међу најпознатија излетишта спадају: Стражилово, 
Главица, Поповица, Иришки венац, ТВ торањ, Змајевац, 
Бранковац, Андревље, Осовље, Лежимир, Летенка и 
Тестера.

Ириг - Врдник

Природа и излетишта

Активни одмор

Винарије

     Од првог дашка пролећа, када се благе падине 
оките белим цветовима висибаба, па до одмакле 
јесени када се цела природа прелива у тоновима жуте 
и црвене боје јесењег лишћа, Фрушка гора је веома 
посећена од стране многих излетника и туриста. 
За све љубитеље активног одмора препоручујемо 
теренско јахање уз удружење „Активна Фрушка гора“ , 
организовано пешачење по Фрушкој гори уз спортско 
друштво „ Железничар“, посету адреналин парку у 
Врднику, као и посету специјализованом терену за 
планински и екстремни бициклизам у Буковцу.

     Фрушка гора је подручје добрих вина где се 
издвајају следећи вински центри: Ириг, Баноштор, 
Сремски Карловци и Шид. На гласу су следећа вина: 
ризлинг, бермет, франковка, мерло, гаме, вранац, 
португизер, аусбрух…Уколико се одлучите да 
посетите неку од многобројних винарија на подручју  
Фрушке горе, можете очекивати квалитетна вина и 
срдачно гостопримство. 


