
Giriş 

     Fruşka Gora Voyvodina’da, Novi Sad yakınında bulunan 
bir ada dağıdır. Uzunluğu yaklaşık olarak 80 km, genişliği 
de 15 km’dir ve Sırbistan’da en eski ulusal parkıdır. Fruşka 
Gora alanında bulunan en önemli maddi kültürel miras 
olarak Ortodoks manastırlarını sayabiliriz.

     Fruşka Gora düzlükleri çayır, otlak ve buğdaygiller ile 
ekili olan tarlalar ile örtülüdür. Dağ eteklerinde meyve 
tarlaları ve çok meşhur olan şaraphaneleri ile bağlık 
araziler, daha yüksek bölümlerinde de yapraklarını 
döken ağaçlar ile kaplı yoğun ormanlar bulunmaktadır. 
Fruşka Gora’da Avrupa’nın en yoğun ıhlamur ormanı 
bulunmaktadır. Bu dağda yaklaşık olarak 700 çeşit şifalı 
bitki yetişmektedir. Fruşka Gora’da lezzetli şarap sunan 
çok sayıda şaraphane ve şarap mahzeni vardır.
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Manastırlar

Sremski Karlofçi  (Sremski Karlovci)

İrig - Vrdnik

Doğa ve Gezi Yerleri

E tkinliklerle Dolu Bir Tatil

Şarap Bağları
     Fruşka Gora bölgesinde tarih boyunca 30 tane 
manastır inşaa edilmiştir, bundan dolayı da Fruşka Gora 
˝Kutsal Fruşka Gora˝ ismini taşımaktaymış. Bu güne 
kadar 16 manastır korunmuştur ve bu manastırlar bir 
bütün olarak Fruşka Gora’nın en önemli kültürel mirasıdır. 
Tüm manastırlar XV. ila XVIII. yüzyıları arası dikilmiş olup 
genellikle Sırp hanedanı Brankoviç’lerin (Branković) inşaat 
faaliyeti ve Türk fatihlerine karşı olan mukavemeti ile bir 
araya getirilmektedir. Fruşka Gora manastırları asırlar 
boyunca Sırpların en büyük dinsel hayatının toplanma 
yeri olarak kalmışsa da bir zamanlar Sırpların okur-
yazarlık, edebiyat eserlerinin oluşturulduğu bir üs ve 
sanat merkezi olarak da faaliyet göstermiştir.

     Sırbistan’ın sunduğu turistik mücevheridir. Aynı 
zamanda, Sremski Karlofçi Sırpların tarihinde çok önemli 
bir yer tutmaktadır, çünkü burada Sırp Metropolitanlık 
merkezi buluyordu, bunun yanı sıra burada Ortodoks 
dünyasının ikinci ilahiyat fakültesi ve Sırpların birinci lisesi 
olarak geçerli olan Karlofçi lisesi kurulmuştur. Bu şehri 
genellikle 18. ve 19. yüzyıl esnasında oluşan kültür abideleri 
ve enstitüler süslemektedir, bunların arasında en çok 
Piskoposluk sarayı, Sırp Ortodoks Kilisesi (Saborna Crkva) 
ve Barış Şapeli öne çıkmaktadır.

     İrig Belediyesi Fruşka Gora’nın etekleri arasında 
gizlenmiştir. Burada Ulusal parkın gezi yerleri ve çok güzel 
doğa, Sırp Ortodoks Kilisesinin çok sayıdaki manastırları 
ve şaraphaneler ile aile şarap mahzenleri birbirine 
dolanmıştır, bu sebeple de ziyaret için çok ilginç bir yerdir. 
Vrdnik Ilıca’sı (Banja Vrdnik) kendi şifalı suları ile, kapalı 
ve açık hava havuzları, bunun yanı sıra kaliteli konaklama 
ve tatil için çok sayıda içerik sunan çeşitli otel ve etno 
kompleksleri ile oldukça meşhurdur.

     ˝Fruşka Gora˝ ulusal parkı Sırbistan’ın en eski ulusal 
parkıdır, 1960 yılında kurulmuştur. Alanı 25.000 hektar 
olmak üzere burada eşsiz peyzajlar, değerli geolojik ve 
geomorfolojik yapılar, ender bitki ve hayvan çeşitleri ve 
orman kompleksleri korunmuştur. Bitkiler, hayvanlar, 
peyzaj, termal kaynaklar – ılıcalar ve göller gibi doğanın 
zenginlikleri özel ilgi talep eden turizm için esastır 
(yürümek, bisikletçilik, ender bitki çeşitlerini ve kuşları 
gözetlemek, balık avı ve avcılık), bunun yanı sıra rekreatif 
ve gezi programları, doğada eğitim, gemicilik, sağlık-
spa/welness turizmi. En meşhur gezi yerleri: Strajilovo 
(Stražilovo), Glaviça (Glavica), Popoviça (Popovica), İrişki 
venaç (Iriški venac), TV torany (TV toranj), Zmayevaç 
(Zmajevac), Brankovaç (Brankovac), Andrevlye (Andrevlje), 
Osovlye (Osovlje), Lejimir (Ležimir), Letenka ve Testera.

     İlkbaharın başlangıcında, dağ eteklerinin kardelen ile 
süslenmeye başladığı andan itibaren doğanın sonbahar 
yapraklarının sarı ve kırmızı rengini kapmasına kadar 
Fruşka Gora çok sayıda günübirlik ziyaretçiler ve turistler 
tarafından ziyaret edilmektedir. Aktif tatil sevenler için 
˝Aktivna Fruška Gora˝ derneğinin eşliğinde ata binmeyi, 
ondan sonra ˝Železničar˝ spor kurumunun eşliğinde 
Fruşka Gora’da organize edilen gezileri, Vrdnik’te bulunan 
adrenalin parkını ve Bukovaç’ta (Bukovac) dağ ve ekstrem 
bisikletçiliği için özel alanı ziyaret etmelerini tavsiye 
ediyoruz.

     Fruşka Gora iyi şarapların bölgesidir ve burada 
şu şarap merkezleri bulunmaktadır: İrig, Banoştor 
(Banoštor), Sremski Karlofçi (Sremski Karlovci) ve Şid 
(Šid). Çok meşhur olan şaraplar şunlardır: rizling, bermet, 
frankovka, merlo, game, vranac, portugizer, ausbruh… 
Eğer Fruşka Gora bölgesinde bulunan çok sayıda şarap 
mahzenlerinden bazılarını ziyaret etmek istiyorsanız, 
çok kaliteli şaraplarla ve hoş misafirperverlik ile 
karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz.


