
ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО

Традиција виноградарства у фрушкогорском делу 
Срема датира још из Римског периода. Током векова 
Карловци су били чувени вински центар, чија су вина 
стекла светски глас. Нарочито чувен и хваљен био 
је карловачки Бермет, аутентично вино овог краја, 
које су трговци још пре 150 година извозили у САД. О 
квалитету и лепоти тог вина можда најбоље сведочи 
податак да се Бермет налазио на винској карти 
брода Титаника. Сремски Карловци се данас боре да 
поврате макар делић старе славе, те приликом посете 
Карловцима никако не можете заобићи бројне лагуме 
домаћих карловачких винара и не пробати чувена 
карловачка вина, међу којима и данас најважније 
место заузима Бермет.

ОКОЛИНА

СТРАЖИЛОВО – познато излетиште удаљено 4 км од 
Сремских Карловаца. Поред изузетних природних 
пејзажа, познато је и по томе што је ту на његовом 
вису сахрањен познати српски песник Бранко 
Радичевић, чувени ученик Карловачке гимназије. 
ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ – у непосредној 
близини Сремских Карловаца, на падинама Фрушке 
горе, налази се 16 манастира саграђених претежно у 
XVI веку. Неки од њих, као Хопово и Крушедол, имају 
изузетан значај за српску духовност и културу. 
Сремски Карловци су око 60 км удаљени од Београда, 
и свега 11 км од Новог Сада.
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Сремски Карловци, град у коме звона брује као у Фиренци, где се 
још учи латински језик, где има још неке господствене друштвене 
углађености, где се још увек људи одмарају пред својим кућама, 
где влада љубазност и гостопримство.

Град „Феникс“ кроз историју, место у коме су се дешавали 
значајни историјски догађаји, где су живели многи знаменити 
људи нашег народа. Дуго година културно средиште и духовни 
центар Срба у Угарској и први мост између српског православља 
и западне латинске просвете.

Из те визуре Карловци се и данас најбоље сагледавају са својих 
пет звоника, својим крововима, кривим шоровима и околним 
брежуљцима под виноградима.

ДОБРО ДОШЛИ У СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ
град српске културе и духовности
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 1  МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА - ЗАВИЧАЈНА ЗБИРКА СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ
Адреса: Патријарха Рајачића 16
+381 (0) 21/881-637 www.museumns.rs
Радно време: 09-17 часова, сваког дана сем недељом 

 2  РИЗНИЦА У ПАТРИЈАРШИЈСКОМ ДВОРУ
Адреса: Трг Бранка Радичевића 8 
+381 (0) 21/881-729
Радно време: 08-14 часова радним данима, суботом 08-12

 3  МУЗЕЈ ПЧЕЛАРСТВА „ПРОФЕСОР ЈОВАН ЖИВАНОВИЋ“
Адреса: Митрополита Стратимировића 86б
+381 (0) 21/881-071 www.muzejzivanovic.com 
Радно време: 10-16 часова сваког дана
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+381 (0) 62 412 674
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ПОДУНАВСКИХ ШВАБА- ЗАВИЧАЈНА КУЋА
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Радно време: по најави
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Радно време: четвртак-недеља 10-18 часова
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ЧЕСМА “ЧЕТИРИ ЛАВА”

МАНАСТИР НОВО ХОПОВО



1   ПАТРИЈАРШИЈСКИ ДВОР
Најмонументалнија грађевина XIX века у Војводини. Представља 
комбинацију барокног и псеудоренесансног стила. У двору је 
смештена Ризница - музеј Српске православне цркве. Данас је 
Патријаршијски двор седиште епископа сремског и има статус летње 
резиденције српског патријарха.

2  САБОРНА ЦРКВА
Црква посвећена Св. Николи, подигнута 1762. Овај једнобродни храм 
један је од најлепших примера архитектуре XVIII века у Војводини. 
Иконостас се сматра ремек-делом српског барокног сликарства. 
У олтарском делу смештен је свети ћивот са делом моштију Св. 
Арсенија Сремца, другог српског архиепископа. Црква је добила свој 
данашњи изглед после реконструкције 1909/1910. године.

3  КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
Најстарија српска гимназија основана 1791. Садашња зграда је 
подигнута 1891. године као задужбина српског патријарха Германа 
Анђелића и његовог брата Стевана. Данас Карловачка гимназија 
представља филолошку гимназију у којој се изучавају савремени и 
класични језици.

4  ЧЕСМА “ЧЕТИРИ ЛАВА”
Подигнута 1799. године у част завршетка првог карловачког водовода. 
Чесму је обновио проф. др Миодраг Радуловачки, некадашњи 
ђак Карловачке гимназије, октобра 2007. године. Легенда говори  
да  свако ко попије воду са ове чесме, једног дана ће се вратити у 
Сремске Карловце.

5  КАРЛОВАЧКА БОГОСЛОВИЈА
Прву српску православну Богословију основао је митрополит Стефан 
Стратимировић 1794. године. Зграду у којој је данас смештена 
Богословија Св. Арсеније подигао је патријарх Георгије Бранковић за 
потребе Црквено народних фондова 1900. године. У истом здању је 
смештен и Архив САНУ,огранак Српске академије наука и уметности.

6  КАПЕЛА МИРА
Подигнута 1817. године на месту где је потписан чувени Карловачки 
мир (1699. године) између сила Хришћанске алијансе и Турске. 
Први пут у званичној светској дипломатији коришћен је округли 
сто за преговарање. Одлуком бечког Ратног савета првобитна сала 
за конференције, која је била изграђена од дрвета, замењена је 
данашњом капелом.  

7  РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА
Католичка црква посвећена Светом тројству подигнута је 1768. 
године у барокном стилу, а портал цркве један је од најлепших 
примера барока на овим просторима. Изграђена је на месту где 
се некада налазила бенедиктинска базилика. Храм је обнављан и 
прошириван неколико пута.

8  МАГИСТРАТ
Изграђен је у периоду између 1808. и 1811. године у 
неокласицистичком стилу. Најзначајнији догађај везан за ову 
установу јесте проглашење Српског Војводства са балкона овог 
здања маја 1848. године. Данас је у згради Магистрата седиште 
Општине Сремски Карловци.

9  СТЕФАНЕУМ
Подигнут 1903. године на иницијативу патријарха Георгија 
Бранковића, као ђачки интернат. После Другог светског рата, 
Стефанеум је доживео сличну судбину као и остала споменичка 
здања, а данас се у згради налази Институт српског народа, чији је 
оснивач Светска српска заједница.

10  ВИДИКОВАЦ
Место са кога се пружа поглед на Сремске Карловце, његове 
културно-историјске споменике и бачку равницу. Најзначајнији 
део Видиковца је отворена сцена са два нивоа на којима се налази 
позлаћени крст (подигнут на месту на којем се пре више деценија 
налазио дрвени крст) и скулптура песника Душка Трифуновића.

ТОП АТРАКЦИЈЕ: 11  ГОРЊА ЦРКВА, МАНАСТИР ВАВЕДЕЊА
Манастир посвећен Ваведењу Пресвете Богородице подигнут је 
1746. године на темељима старије цркве из XVI века. Поред многих 
свештених лица и угледних Карловчана који су сахрањени у порти, 
у крипти храма почивају и српски патријарси Георгије Бранковић и 
Лукијан Богдановић. 

12  ДОЊА ЦРКВА
Црква је посвећена светим апостолима Петру и Павлу. Први пут се 
помиње у једном запису 1599. године, а на старим темељима храм 
је обновљен 1719. У порти цркве се налази платан који је данас под 
заштитом државе и представља велелепан природни споменик 
Сремских Карловаца.

13  БОГОСЛОВСКИ СЕМИНАР
Интернат за ђаке Карловачке богословије, подигнут 1903. године 
од стране патријарха Георгија Бранковића, који је схвативши значај 
интерната за будућност Богословије и њених ђака одлучио да о свом 
трошку изгради семинар.

14  СПОМЕНИК ВРАНГЕЛУ
Први споменик руској емиграцији у свету који је  подигнут 2007. 
године, а посвећен генералу Руске армије Петру Николајевичу 
Врангелу. Споменик је дело руског вајара Василија Аземше.

15  АПОТЕКА
Једна од најстаријих апотека у Војводини, саграђена 1890. године и 
још увек ради. Лудвиг Штрасер је њен оснивач, а карактеристична 
је по свом ентеријеру који је по поруџбини направљен у Венецији и 
осликава амбијент друге половине XIX века.
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