
נובי סאד מושכת מבקרים עם תקינות שלה, בזה שהיא ממוקמת 
באופן בטוח ליד מבצר פטרוברדין - “גיברלטר על הדנובה”. היא מושכת 

מבקרים גם עם שפות שונות המדוברות על ידי תושביה, פסטיבלים, 
והקצב הנינוח של החיים, החורג מהקצב הקדחתני והכאוטי האופייני 

לחיים העירוניים של ימינו. כאן, אפילו השעון במבצר מראה את השעות 
עם המחוג הארוך ביותר ומזהיר שלפעמים דקות יכולות לחכות עד שרגע 

של יופי יסתיים, שיסתיים שיחה ידידותית, או הנאה על חול הדנובה, 
חדוות ההליכה אחרי גשם אביבי או ארוחת צהריים של יום ראשון. 

הקצב של נובי סאד של הרפיה אותנטית פועם גם בחוץ לעיר בחוות, 
שרדות הדנובה, חופים או מעל מרחבי פרושקה גורה.

נובי סאד, עיר ההיסטוריה והמסורת האירופית והאירוח הבלקני היא חוויה 
שאתה מתגעגע אליה.

ברוכים הבאים לנובי סאד

האירועים המבוקרים ביותר:

 אפריל: NOMUS  פסטיבל בינלאומי למוזיקה קלאסית
אפריל: SERBIA FASHION WEEK )שבוע האופנה הלאומית(

אפריל-מאי: מרתון של מטפסי הרים בפרושקה גורה
מאי: יריד החקלאי הבינלאומי

        STERIJINO POZORJE )פסטיבל תיאטרון(

יוני: INFANT )פסטיבל בינלאומי לתיאטרון אלטרנטיבי וחדשני(
       “משחקי ילדים של זמאי” )פסטיבל יצירה של ילדים ויצירה   

       עבור ילדים ע’’ש משורר ילדים יובאן יובאניוביץ’- זמאי(
       INTERFEST  )פסטיבל בינלאומי של יין(

יולי:EXIT )פסטיבל מוסיקה(

אוגוסט, ספטמבר: פסטיבל של עיר קטנה )פסטיבל בינלאומי של אומני רחוב(

ספטמבר: טעמים של וויבודינה )פסטיבל אוכל ויין(

ספט., אוקט.: קליידוסקופ של תרבות )פרויקט תרבות קהילתי לאורך כל השנה(

אוקטובר: המרתון של נובי סאד
                האוקטוברפסט של נובי סאד )פסטיבל בירה(

נובמבר: יריד תיירות בינלאומי

נוב., דצמבר: ZIMZOLEND  )שוק חג המולד(

דצמבר, ינואר: יער קרח )משטח החלקה חיצוני עם תוכני תרבותיתואמנותית(
                     ראש השנה פעמיים )18( ברוכים הבאים )חגיגת שנתיים      

                     חדשות לפי לוחות השנה הגרגוריאני והיוליאני(
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הר פרושקה גורה

הר פרושקה גורה הוא הפארק הלאומי 
העתיק ביותר בסרביה. עושר החי והצומח, 

המעיינות התרמיים של ספא וורדניק, 
האגמים, אזורי הפיקניק המעוצבים 

ומסלולי ההליכה מספקים תנאים מצוינים 
לבילוי חיצוני ולפעילויות פנאי כגון טיולים 

רגליים, רכיבה על אופניים, ציד ודייג.
הוא ידוע גם בשם “ההר הקדוש הסרבי” 

מכיוון שיש בו לא פחות מ-16 מנזרים, 
אשר היו מקומות המפגש של חיי הרוח של 
הסרבים במשך מאות שנים, אך גם מרכזים 

של אוריינות, ספרות ואמנות.

יקבים

הסביבה של נובי סאד, במיוחד המדרונות 
של פרושקה גורה, הם אזור של יינות טובים 

שבו בנויים מרכזי יין: סרמסקי קרלובצי, 
איריג, באנושטור ושיד. בטעימה לבחירתכם 

במרתפי היין, תלמדו רבות על המסורת 
הארוכה של גידול היין, שיטת ייצור היין, 

אך גם כמה סודות יין קטנים, הכל מתובל 
באווירה נעימה עם התמחויות מקומיות.

“סאלאשים”  

סאלאש –זה בית עם מתקנים כלכליים 
הפזורים במישור וויבודינה ובמורדות 

פרושקה גורה. באווירה האופיינית למשקי 
הבית הכפריים של וויבודינה בצל פרדסים, 

עם אוכל מסורתי ויינות טובים וברנדי 
פירות, אפשר לפחות לרגע להאט את הזמן 
וליהנות, עם המוזיקה של נגני הטמבוריזה. 

בחלק מהחוות יש גם לינה בחדרים 
אותנטיים בסגנון ה”אלטדויטשה” הישן 

ורכיבה על סוסים.

צ’ארדה

חוויה לכל החושים על גדות הדנובה, 
במיוחד מסופקים על ידי הצא’רדות, 

מסעדות דגים מקומיות ספציפיות, שחיות 
על הנהר הגדול הזה ומחוצה לו. הטעמים 

של מרק דגים, מנות שפמנון, קרפיון, 
אבנית וחידקן ישכנעו אתכם בכך, יחד עם 

יינות מפרושקה גורה וקולות טמבורינים.
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1. מוזיאון של עיר נובי סאד
כתובת: 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 קרלובצי 
PATRIJARHA RAJACICA   מס' 16 בסרממ  )רח'

סקי 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: 
עקבות של חומר ותרבות רוחנית מאזור וויבודינה 

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.
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מדריך:

1.  1 כיכר החירות

היא כיכר העיר המרכזית של נובי סאד. היא מוקפת בבניינים ובארמונות העיר הייצוגיים 
המרשימים  האלמנטים  ב-1895.  ניאו-רנסנס  בסגנון  נבנה  העירייה  בית  ביותר. 
ביותר של החזית הם פסלי האלות היווניות. בצד הנגדי של הכיכר נמצאת הכנסייה 
הרומית-קתולית על שם מריה, שנבנתה בסגנון ניאו-גותי על פי הפרויקט של ג’ורג’ 
מולנר בשנת 1895. עם מגדל בגובה 73 מטר, זהו מקום הפולחן הגבוה ביותר בעיר. 
המרכזי  המקום  את  בהונגריה.  בפשט  שייצרו  ויטראז’  בחלונות  מעוטרים  החלונות 
בכיכר החירות תופסת האנדרטה לסווטוזר מילטיץ’, האדם המפורסם ביותר של העיר 
של המאה ה-19. פסל הברונזה הוא פרי עבודתו של הפסל הקרואטי המפורסם איבן 

משטרוביץ’.

2.  1 רח “זמאי יובה”

חנויות,  יש  וכיום  שוק,  היה  זה  בעבר  סאד.  נובי  של  במדרחוב  הראשי  הרחוב  הוא 
ובמעברים  המשומרים  העתיקים  בבתים  יצירה  וחנויות  קונדיטוריות  מסעדות, 
שהוקם  באצ’קה,  דיוקסית  של  הבישוף  ארמון  בבניין  מסתיים  הרחוב  הנסתרים. 
ב-1901 בסגנון סרבי-ביזנטי. בחזית הארמון נמצאת אנדרטה ליובאן יובאנוביץ’ זמאי, 

המשורר המפורסם שעל שמו נקרא הרחוב.

PAŠIĆEVA 3.  1 רחוב

עור.  מוצרי  עם  שלה  היצירה  חנויות  ידי  על  מוכר  היה   ,Ćurčijski sokak לשעבר 
)כנסיית  ג’ורג’  סנט  של  האורתודוקסית  הסרבית  הכנסייה  נמצאים  הרחוב  בתחילת 
מקום  כיום  אטנאקוביץ’,  פלטון  הבישוף  של  הקדש  הפלטונאום,  ובניין  הקתדרלה( 
בפינת  הבית  סאד.  בנובי  סניף   - ואמנויות  למדעים  הסרבית  האקדמיה  של  מושבה 
מקום  הוא  האיקונין”,  ליד  “הבית  המכונה   ,Pašićeva-ו  Grčkoškolska הרחובות 
 Pasiceva הולדתה של מריה טרנדאפיל, נדבנית הגדולה ביותר בקרב הסרבים. רחוב
מסתיים בכיכר Marija Trandafil, שם ממוקם המטה של Matica Srpska, המוסד 
התרבותי והמדעי הסרבי הוותיק והיוקרתי ביותר. בסמוך נמצאת כנסיית ניקולאיבסקה, 
הכנסייה האורתודוקסית העתיקה ביותר שנבנתה בשנת 1730. בשנת 1913 הוטבלו 

בכנסייה בנים של מילווה ואלברט איינשטיין.

4.  1 רחובDUNAVSKA  )רח’ הדנובה( ופארק הדנובה

גדת  את  המחבר  במדרחוב,  ביותר  העתיקים  מרחובות  אחד  הוא  דונבסקה  רחוב 
הדנובה ורחוב זמא’ יובה. רחוב מתחיל מהבית העתיק ביותר בעיר, “בית האריה הלבן” 
וספריית העיר. מספר רב של מעברים מסתירים חנויות, חנויות מזכרות, קונדיטוריות 
ומסעדות. פארק הדנובה הוא נכס טבע מוגן ואחד הפארקים היפים ביותר בנובי סאד. 
מיקה  המשוררים  של  בפסלים  גם  מעוטר  הפארק  עצים,  של  שונים  לסוגים  בנוסף 

אנטיץ’, ברנקו רדיצ’ביץ’, ג’ורו יאקשיץ’ ואחרים.

5.  1 כיכר הרפובליקה עם שוק דגים 

כיכר הרפובליקה מעוטרת באנדרטה למלך פיטר הראשון קראג’ורג’ביץ’. כיכר משתרע 
מגימנסיה “זמאי יובה” ועד שוק הדגים. ממקום ששימש לספק דגים טריים לאזרחים 
באמצע המאה ה-19, עם הזמן צמח שוק הדגים לשוק ירוק קלאסי עם היצע עשיר של 
מוצרי חקלאות טריים, בשר עופות, דגים ומוצרים מעורבים. כיום זהו גם מקום לפגוש 

ולהציג מסורות בייצור מזון, מלאכת יד, יין ודבש.

6.  1 רחוב JEVREJSKA  )רחוב היהודים(

רחוב Jevrejska מוקדש לקהילה היהודית בנובי סאד. מרכז הרוחניות והתרבות של 
יהודי נובי סאד הוא בית הכנסת, אחד מארבעה הקיימים היום בסרביה. מתחם בית 
 1906 בשנים  נבנה  היהודית,  והקהילה  הספר  בית   - הנלווים  המבנים  עם  הכנסת 
עד 1909 על פי פרויקט של אדריכל מבודהפשט ליפוט באומהורן. המתחם כולו בנוי 
בסגנון ארט נובו, והחזית מעוטרת בקישוטים. כיום משמש בית הכנסת בעיקר כאולם 

קונצרטים.

7.  1 מבצר פטרוברדין

ביותר  והמורכבים  השמורים  הגדולים,  המבצרים  אחד  הוא  פטרובראדין  מבצר 
בין  נבנה  “גיברלטר על הדנובה”,   - באירופה. מעולם לא נכבשה, מבצר פטרוברדין 

.)Podgrađe( 1692 ל-1780. למבצר יש עיר אליונה ועיר תחתית
העיר העליונה נשלטת על ידי מגדל שעון שמחו הגדול מראה שעות ומחו  הקטן מראה 
דקות. הגלריות הצבאיות התת-קרקעיות הן מערכת תקשורת והגנה בת ארבע קומות 
באורך של כ-16 ק”מ ואטרקציה ייחודית של מבצר פטרובראדין. הם זמינים למבקרים 

עם הדרכה מומחית של שירות המדריכים של מוזיאון של עיר נובי סאד.

   

8.  1 אולפני אמנותאזורי תיירות ואטרקציות:

הגדולות  פורמליות  הבלתי  האמנות  ממושבות  אחת  היא  האמנות”  “חוג  האמנים 
בעולם, המאגדת ציירים, פסלים, מעצבים וצלמים. המבקרים במבתר יכולים )באישור 
נשכחת  בלתי  חוויה  לחוות  קרובות  ולעתים  ציורים,  לקנות  באולפנים,  לבקר  האמן( 

בשיחה עם אמנים, שרבים מהם יצרו את סיפור חייהם כמעט בכל היבשות.
בעל  ייחודי  תרבותי  מוסד  הוא   ”61 “סטודיו  אמנותיים  קיר  שטיחי  להפקת  המוסד 

חשיבות מיוחדת לנובי סאד, כאחד מחמישה דומים באירופה.
מהאוסף  חלק  ולראות  היצירה  בתהליך  להשתתף  יכולים   ”61 ב”אטלייה  המבקרים 

העשיר של שטיחי קיר אמנותיים.

9.  1 שכונה יצירתית

לשעבר.  היה מפעל  שבו  במקום  נוצר  הוא  טאון”,  כ”צ’יינה  גם  למקומיים  ידוע  הוא 
מחסנים, אולמות ובתי מלאכה לשעבר הוחלפו במוסדות תרבות. מרחב זה מייצג את 
אחד הרעיונות המרכזיים של בירת התרבות האירופית 2022. תוכניות תרבות ויצירה 
רבות מדגישות במיוחד את תחנת התרבות לימן עם מרכז הצעירים “OPENS” ומרכז 

התרבות הסטודנטים – “מפעל”. 

10.  1 נובי סאד על הדנובה

באזור שפך תעלת דנובה-טיסה-דנובה ועד ועד לחוף “השטרנד”, ישנה טיילת מעוצבת 
ל”קורבנות  האנדרטה  תופסת  המזח  על  המרכזי  המקום  את  הדנובה.  גדות  לאורך 
 .Jovan Soldatović סאד  נובי  של  המפורסם  הפסל  של  עבודתו  פרי  הפשיטה”, 
בכל  מצויד  הדנובה,  על  היפים  ואחד  ביותר  הפופולרי  העירוני  החוף  הוא  שטרנד 
הוא  שטרנד  בקיץ,  המבקרים.  של  ומשמעותית  נעימה  לשהייה  הנדרשת  התשתית 
אחד המקומות התוססים ביותר בנובי סאד, בו מתקיימות תחרויות ספורט, קונצרטים 
ופסטיבלים. בקרבת נמצאים אי הדייגים ו”קמניאר”, אתרי נופש לסופי שבוע שבהם 
יש הרבה מנגולדות, מסעדות, אתר נופש תיירותי, רציפים ומקום ממנו אפשר לצאת 

לסיבוב על הדנובה.

בית עירייה

שטרנדמבצר פטרוברדין


