
מידע שימושי:

אקלים
האקלים הוא קונטיננלית בינונית וקונטיננטלית. הטמפרטורה השנתית 

הממוצעת היא 10.9 מעלות צלסיוס. כמות המשקעים הממוצעת 
השנתית היא 578 מ"מ / מ"ר.

אוכלוסייה
על פי מפקד האחרון מה-2011, בנובי סאד יש 341625 תושבים.

רשת חשמל
Hz 50    V 220

 אזור זמן
GMT + 1

קידומת טלפון
עבור סרביה +381, נובי סאד 21 )0(, שיחות בינלאומיות מסרביה 00 

)קידומת המדינה( )קידומת עיר(
מטבע

דינר סרבי )RSD( , דינר 1 = 100 פרה
תחבורה

GSP )חברה עירונית לתחבורה ציבורית( המחיר של כרטיסים לנסיע 
RSD 65 אחת הוא

מונית: 
התחלה: 100 דינרים, נסיעה בעיר - 54 דינרים לקמ"ר )המחירים 

כפופים לשינוים(
טלפונים חשובים 

משטרה 192
שירות אש 193

אמבולנס 194
 1987  ) AMSS( סיוע בדרכים

מרכז קליני 481-3484 21)0( 381+
המכון - סרמסקה קמניצה 443-200 21)0( 381+

תחנת רכבת 443-200 21)0( 381+
תחנת אוטובוס ביניים 444-022 ,444-021 21)0( 381+

תעבורת העיר - מידע 527-399 21)0( 381+

מו"ל:
 )TONS( אגף לתיירות של עיר נובי סאד

Branislav Knežević :עבור המו"ל
,Marina Babić ,Ivana Bolf-Labudović ,Gordana Stojakovic :טקסט

Slavica Lončar
Ivana Bolf-Labudović :הגהה, תיקון

TONS :בסיס תיקיות
Graphic Solutions :עיצוב והכנה

 TONS תמונות: ארכיון של
Futura הדפסה: הדפסת  דפוס

מספר עותקים:1,000 
ISBN 978-86-81528-40-2

נובי סאד, 2019

מידע תיירותי:
מרכז מידע לתיירים

Bulevar Mihajla Pupina 9
טלפון: 421-811 21 381+

שני עד שישי: 07.30-15.30 ח
רח' JEVREJSKA  מס' 10

טלפון: 6617-344 ,6617-343 21 381+
שני עד שישי: 07:30-17.00 

שבת: 09.00-14.00 
tons@novisad.travel :דואר אלקטרוני

www.novisad.travel

עיר עשירה במסורת ובתרבות ועיר שבה מורשת התרבות 
נשמרת בקפידה, אך גם עיר עם אווירה נינוחה.

בנובי סאד ישנם מוזיאונים וגלריות רבים, בהם מתרחשים 
אירועים תרבותיים, תערוכות והגדרות. מרכז העיר עם ליבה 

אטרקטיבית של העיר העתיקה, יריד נובי סאד היוקרתי, מארח 
פסטיבלים ואירועים מפורסמים רבים בעולם.

ממוקם על הדנובה, עם המבצר שבנייתו הושלמה במאה ה 
-13, נובי סאד ממוקם בצומת הדרכים החשובות ביותר, ליד הר 

פרושקה גורה הקדושה. בעורף של העיר חוות, הכרמים של 
פרושקה גורה, הפארק הלאומי "פרושקה גורה" שהוא תנאי 

מוקדם ליהנות עם כל החושים.

ברוכים הבאים לנובי סאד

האירועים הפופולריים ביותר
SERBIA FASHION WEEK :אפריל

NOMUS   )פסטיבל של מוסיקה קלאסית(
אפריל-מאי מרתון של פרושקה גורה

מאי: יריד חקלאית
STERIJINO POZORJE  )פסטיבל תיאטרון(

SERBIA FASHION WEEK מאי-אוקטובר
יוני: "TAMBURICA FEST''  )פסטיבל של טמבורה(

"משחקי ילדים של זמאי" )פסטיבל לילדים ע''ש משורר ילדים יובאן 
יובאניוביץ'- זמאי( 

INTERFEST  )פסטיבל של יין(
יולי:EXIT  )פסטיבל מוסיקה(

YOUTH FAIR ”OpeNS”  )יריד התיירות לנוער(
אוגוסט: יומי ברזיל )סמבה פסטיבל של נובי סאד(

ספטמבר: פסטיבל של עיר קטנה )פסטיבל בינלאומי של אומני רחוב(
 אוקטובר: אוקטוברפסט של נובי סאד

נובמבר: פסטיבל הג'אז
31/12 לפי הלוח הגרגוו )דצמבר-ינואר: ערב שנה חדשה פעמיים 

ריאני ו-13/1 לפי לוח היוליאני של הכנסייה הפרבוסלאבית הסרבית(

מוזיאונים וגלריות
1. מוזיאון של עיר נובי סאד

כתוהת: מבצר פטרוברדין מס' 4
תערוכת מוזיאון: נובי סאד מהמאה ה-18 עד

 המאה ה- 20 גלריות צבאיות תת קרקע
אוספי אמנות:

אוסף של אומנים זרים )רחי DUNAVSKA מס' 29(
אוסף המולדת של סרמסקי קרלובצ'י 

PATRIJARHA RAJACICA   מס' 16 בסרו  )רח'
מסקי קרלובצי(

אוסף זיכרון יובאן יובנוביץ זמאי
רחי יובאן יובנוביץ' זמאי מס' 1, סרמסקה קמניצה

2. מוזיאון של וויבודינה
כתובת: רח' DUNAVSKA  מס' 35-37

תערוכה: 
ועקבות של חומר ותרבות רוחנית מאזור וויבודי

נה מן הפליאוליתית עד המאה ה -20.         

3. מוזיאון לאמנות מודרנית של וויבודינה
37 DUNAVSKA :כתובת

תערוכה: יצירות אמנות עכשווית

4. אוסף טבעי של וויבודינה
של המכון להגנת הטבע
Radnička 20a :כתובת

תערוכה: מורשת טבעית של וויבודינה

MATICA SRPSKA 5. גלריית של
Trg Galerija 1 :כתובת

תערוכה: ציור וגרפיקה סרבית
מהמאות ה -17 עד ה -20.

6. זיכרון - אוסף של פוולה באליאנסקי
Trg galerija 2 :כתובת

תערוכה: אוסף של אמנות סרבית של המחצית 
הראשונה של המאה ה -20.

7. גלריה לאמנות
מתנה - אוסף של ראייקו מאמוזיץ'

.Vase Stajića 1 :כתובת
תערוכה: אוסף של יצירות עכשוויות

של אמנים יוגוסלבים.

ימים של ברזיל

CIP - Каталогизација у публикацији 
Библиотека Матице српске, Нови Сад
338.48(497.113 Novi Sad)(084.3)
711.4(497.113 Novi Sad)(084.3)
ISBN 978-86-81528-40-2
COBISS.SR-ID 331296519

EXIT

OPENS YOUTH FAIR יריד הנוער

NOMUS SERBIA FASHION WEEK

ימים של ברזיל

נובי סאד
אטרקציות תיירותיות

 בירת הנוער של אירפה 2019 
 בירת התרבות של אירופה 2022



 Dunavska 5   רחוב של דנובה
הוא אחד הרחובות העתיקים ביותר באזור המדרחוב, המחבר את החוף של הדנובה 
עם רחוב Zmaj Jovina. מתחיל עם הבית העתיק ביותר בעיר -”בית האריות הלבן” 

וספריית העירייה. מספר רב של מעברים מכסים חנויות, חנויות מזכרות, מאפים 
ומסעדות.

6   ‘’מטיצה סרפסקה’’ )MATICA=מלכא דבורים( 
זה המוסד התרבותי והמדעי היוקרתי והוותיק ביותר של סרבים. היא נוסדה בשנת  

1826 בבודפשט, והיא הועברה לנובי סאד בשנת 1864. פעילות ההוצאה לאור היתה 
אחת הפעילויות החשובות ביותר. על זה מעיד “ְּכרֹוִניָקה של מאטיצה סרפסקה” 

כמגזין הספרותי העתיק ביותר בעולם, שפורסם ברציפות מאז 1824. היום, במסגרת 
.Matica Srpska יש את הספרייה והגלריה של ,Matica Srpska

7   בית הכנסת ‘’סינגוגה’’ 
הוא אחד מארבעת בתי הכנסת הקיימים כיום בסרביה. מתחם בית הכנסת עם 

המבנים הנלווים של בית הספר והקהילה היהודית נבנה בין השנים 1909-1906 
על פי פרויקט של האדריכל מבודפשט - ליפוט באומהורן. בית הכנסת בנובי סאד 

הוא מבנה עם ערבעה ‘’ספינות’’ שמעל חלקו המרכזי עומד כיפה באורך 40 מטר. 
המתחם כולו בנוי בסגנון מודרניזם, והחזית מעוטרת בקישוטים.

8   מבצר פטרוברדין 
מעולם לא נכבש, מבצר פטרוברדין - “גיברלטר על הדנובה”, נבנה בין 1692 ו 1780 

על פי שיטת מרקיז סבסטיאן וובאן. במבצר יש  עיר העליונה ועיר  התחתית. העיר 
העליונה נשלטת על ידי מגדל שעון עם יד גדולה מראה שעונים, ויד קטנה מראה 

דקות. אחד הבניינים המרשימים ביותר הוא השער של לאופולד עם חזית הבארוק 
 subiriV“ וגשר תלוי. הוא מכיל את המעיל נשק וסיסמה של המלוכה הבסבורג

stiinu” )כוחות המאוחדים(. גלריות צבאיות תת קרקעיות הן מערכת תקשורת והגנה 
בעלת ארבעה דלתות, באורך של 16 ק”מ וזו אטרקציה ייחודית של מבצר פטרוברדין. 

הם מקבלים אורחים עם הדרכה על יגי מומחים של השירות המוביל של המוזיאון 
עירוני של נובי סאד.

Varadinska Duga Bridge

Liberty Bridge 

NOVI SAD FAIR

Provincial
hospital

Clinical
centre

Emergency
Room

Highway-Railroad Bridge 

D
AN

U
BE

DANUBE

HORNWERK

Upper
Fortress

Lower
Fortress

Petrovaradin
Fortress

Ribarsko Ostrvo
(Fishermen’s Island)

ŠTRAND
(beach)

1

7

2

3
4

6

5

8
1

2 3

4

5
7

6

92

91

10

93
8

8

3

3
3

4

4
61, 62

61, 62

61, 62

1   בית העירייה
זה בניין ניאו-רנסנס מונומנטאלי שנבנה בשנת 1895 בכיכר החירות. בניין מרשים 

זה עם ארבעה כיפות ומגדל ומרפסת שמעליהם נבנה על ידי ָג’רג’ מולנר. בעת 
בניית המבנה, הוצב פעמון בחלקו העליון של המגדל לשמש כאזעק על שריפה. 
הפעמון קראו תושבי נובי סאד בשם “מטילדה”, התיך בזמן מלחמה. המרכיבים 

הבולטים ביותר בחזית הם דמויות האלגוריות - יצירותו של הפסל מנובי סאד, יוליה 
אניקה.

 
2    הכנסייה על שם מריה – הכנסייה הקתולית 

המכונה הקתדרלה. נבנתה בסגנון הניאו-גותי על פי פרויקט של ָג’רג’ מולנר בין 
1893 ל -1895. זו בזיליקה עם שלושה ‘’ספינות’’. היא 73 מטר גבוה, לכן היא 

בית תפילה הגבוה ביותר בעיר. בכנסייה יש ארבעה מזבחות, ואת הראשי מעטר 
בגילופים עץ מטירול. החלונות מעוטרים בחלונות ויטראז ‘העשויים בבודפשט, 

ועליהם מוצגים סצינות תנ”כיות ומעילי הנשק של משפחות המפורסמות של נובי 
סאד. בכנסייה יש עוגב משנת 1895,  והיום מאורגנים קונצרטים בכנסייה.  

3   ארמון של הבישוף של ָמחֹוז ַהִבּׁשֹוף באצ’קה של הכנסייה 
האורתודוקסית הסרבית 

הארמון נמצא תמיד בצומת רחובות ZMAJA JOVA ו- DUNAVSKA. בניין הארמון 
הישן נבנה בשנת 1741, והוא נהרס במהלך הפצצות  של נובי סאד ממבצר 

פטרוברדין  בשנת 1849. הארמון הוא בניין מרשים ומייצג הבנוי בסגנון אקלקטי, 
תערובת של רומנטיקה ומודרניזם. רשמה ייחודית ניתנת על ידי אלמנטים 

הדקורטיביים של החזית, עבודתו של יוליה אניקה.

4   כנסייה סרבית אורתודוקסית ג’ורג’ הקדוש 
זה בית תפילה הכי חשוב של כנסייה האורתודוקסית בנובי סאד. כנסייה היא בניין 

עם ''ספינה'' אחת ועם אפסיס מזבח משולש ומגדל גבוה בסגנון ניאו בארוק 
בחזית המערבית. הכנסייה הושלמה בשנת 1853. פנים הכנסייה מעוטר עם 

ויטראז', אשר תורם את הרושם הכללי של מותרות. בכניסה נמצאת גם האנדרטה 
העתיקה ביותר של נובי סאד - הצלב מהשיש הוורוד.

:מדריך
 DETELINARA 3 - פטרוברדין

IV 4 תחנת רכבת - לימן
8 התנחלות חדשה - שטרנד

61,62 תחנת אוטובוס – סרמסקי קרלובצי

10 אטרקציות בראש הרשימה

91   הרובע הסיני

הוא מקום עבור אוהדים של פאנק, רוק וקול מתכת. גם לתוכניות שונות ואירועים אוונגרד.

92   מעגל אמנותי

זוהי המושבה הגדולה והבלתי רשמית של אמנים בעולם. באזור מבוצר פטרוברדין כ 
-50 שנה אוספים למעלה מ -200 אמנים, בעיקר ציירים. 

CK13  93

מרכז התרבות CK13 הוא מושבו של תוכניות חלופיות וחדשניות התואמות את 
הקהלים של הרגישות האוונגרדית וזהויות שונות.

10 ‘’שטראנד’’
הוא החוף הפופולרי ביותר בעיר, אשר היה מעוטר ופתח למבקרים בשנת 1911. זה 

היום עיר קטנה שלמה המשתרעת לאורך 700 מטרים של חוף חול. אחד החופים 
היפים ביותר בדנובה מצויד בכל התשתית הדרושה לנוחות נעימה ונוחה של 

המבקרים. בקיץ,Štrand הוא אחד המקומות הנפלאים ביותר בנובי סאד שבהם 
מתקיימות תחרויות ספורט, קונצרטים ופסטיבלים.

בית עירייה

מבצר פטרוברדין

שטרנד

WiFi

EVROPSKAPRESTONICAKULTURE2021 :רשת
opens2019 :שם שימוש

opens2019 :הסיסמה

פלנטריום תחנת רכבת

מרכז תרבות תחנת אוטובוס קווים בינעירוניים

קמפוס האוניברסיטה  מונית

יריד נובי סאד חניה לרכבים פרטיים

בית החולים דואר

SPENS שוק

המשטרה WC

מרכזי מידע תירותים אינטרנט קפה

מדריך:


