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     Újvidék városa rendezettségével, a Péterváradi vár – vagy ahogyan 
még nevezik: a „Gibraltár a Dunán – látványosságaival, a beszélt 
nyelvek sokaságával, fesztiváljaival, vásáraival, valamint a rohanó, 
kaotikus nagyvárositól eltérő életritmusával vonza a látogatókat.  
Itt a várban levő hatalmas óra nagymutatója jelzi az órák múlását 
és figyelmeztet bennünket, hogy álljunk meg és élvezzük a látvány 
szépségét, a Duna homokjának melegét, fejezzük be baráti 
beszélgetésünket, tegyük magunkévá azt az örömöt, amelyet a tavaszi 
eső, vagy az ebéd utáni séta nyújt. 
     Az autentikus újvidéki relaxáció a városon kívül, a tanyákon, a 
dunai csárdákban és a Tarcal hegység árnyékában is lüktet.  
     Újvidék európai történelemmel, hagyományokkal és balkáni 
vendégszeretettel rendelkezik – egy élmény, amely eddig hiányzott 
Önnek

Érezze megát jól Újvidéken!
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ÁPRILIS: NOMUS (Újvidéki Zenei Ünnepségek)
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ÁPRILIS, MÁJUS: A TARCEL HEGYSÉGBEN RENDEZENDŐ HEGYI  
                              MARATON 
MÁJUS: NEMZETKÖZI MEZŐGAZDASÁGI VÁSÁR 
               STÉRIA JÁTÉKOK (Színházi fesztivál)
JÚNIUS: INFANT (Az alternatív és az új színházi irányzatok 
                               nemzetközi fesztiválja) 
                ZMAJ GYERMEKJÁTÉKOK (Gyermek és gyermekeknek szóló 
                alkotások fesztiválja) 
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TARCAL HEGYSÉG
A Tarcal hegység Szerbia legrégibb 
nemzeti parkja. Gazdag növény és 
állatvilága, a Vrdnik településen levő 
termálvízi fürdő, a völgyekben levő 
tavak nem csak látványosak, hanem 
kiváló kikapcsolódási lehetőséget 
biztosítanak a látogatóknak. A Tarcal 
hegységben alkalom nyílik hegyi 
gyalog és kerékpáros túrákra is. A 
nemzeti park területén 16 középkori 
kolostor van, amelyek kivétel nélkül a 
szerb szellemiség, írás-olvasás tanítás, 
kultúra, irodalom és művészetek kibo-
ntakoztatására szolgáltak.    

BORÁSZATOK 
Újvidék szomszédságában, a Tarcal 
hegység lankáin számos kiváló bor-
gazdaság üzemel, amelyek székhelye: 
Karlóca, Ürög, Bánmonostor és Síd. 
A borpincékben, amíg a látogatók a 
nedűt ízlelik, megismerkedhetnek 
a vidék több évszázados borászati 
történetével, de a borkészítés bizonyos 
fortélyaival is. Ehhez kellemes hangulat 
és helyi jellegű ételkülönlegességek is 
társulnak.   

TANYAVILÁG 
A tanya, Vajdaság szerte és a Tarcal 
hegység lankáin, olyan ház, amelyet 
számos gazdasági létesítmény vesz 
körül. A szántóföldek mellett levő 
tanyák gyümölcsfáinak árnyékában, a 
vendéglátók pálinkája, bora és ételkül-
önlegességei mellett, no meg a helybeli 
tamburás zenészek közreműködésével, 
kellemes időtöltésre nyílik lehetőség. 
A tanyasi „altdeutsch“ stílusban 
berendezett házakban a vendégek 
megszállhatnak, de kedvük szerint 
lovagolhatnak is.   

CSÁRDÁK
A csárdák a Duna folyó mindkét 
partján különleges élményt nyújtanak 
a látogatóknak. A hagyományosak 
mellett, számos halcsárda kínálja a 
messze földön ismert halászlét, harcsa 
pecsenyét, sült pontyot, süllőt, kecse-
gét és a közismert tarcali borokat. Teszi 
mindezt tamburazene kíséretében. 

EXIT

MÚZEUMOK ÉS KÉPTÁRAK:

1    ÚJVIDÉKI VÁROSI MÚZEUM
      Cím: Péterváradi vár 4.
      Tárlat: ÚJVIDÉK 18-20. század-ig.
      Földalatti katonai galéria.
      Gyűjtemények és dependensek:
       Külföldi művészetek gyűjteménye (Duna u. 29);
       Karlócai helytörténeti gyűjtemény (Rajačić   
       patriárka 16, Karlóca); Jovan Jovanović  Zmaj  
       Emlékgyűjtemény (Jovan  Jovanović  Zmaja  
       u.1,  Kamanc).

21   VAJDASÁGI MÚZEUM
       Cím: Duna u. 35-37.
       Tárlat: A tárgyi és a szellemi kultúra  
       megőrzött nyomai Vajdaság területéről a  
       paleolit időszaktól a XX. századig.

22   1918-AS HOZZÁCSATOLÁS MÚZEUMA
       Tárlat: Történelmi és művészeti tárgyak  
       gyűjteménye a 19. század végéről és a XX.  
       század első feléből.

3    VAJDASÁGI MODERN MŰVÉSZETEK 
      MÚZEUMA
      Cím: Duna u. 37.
      Tárlat: A modern művészet alkotásai 

4    A TARTOMÁNYI TERMÉSZETVÉDELMI   
      INTÉZET TERMÉSZETTUDOMÁNYI   
      GYŰJTEMÉNYE
      Cím: Munkás u. 20a.
      Tárlat: Vajdaság természeti öröksége.

5     A SZERB MATICA KÉPTÁRA
       Cím: Galéria tér 1.
       Tárlat: A szerb festészet és grafika a XVII-XX.   
       századig.
 
6    PAVLE BELJANSKI EMLÉKGYŰJTEMÉNY
      Cím: Galéria tér 2.
      Tárlat: A szerb képzőművészet gyűjteménye 
      a XX. század első feléből.

7   KÉPZŐMŰVÉSZETI GALÉRIA RAJKO MAMUŽIĆ   
     AJÁNDÉK-GYŰJTEMÉNYE
     Cím: Vase Stajić u.1.
     Tárlat: A kortárs jugoszláv művészek  
     alkotásainak gyűjteménye.
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1.    SZABADSÁG TÉRE (TRG SLOBODE)
Újvidék központi tere. A város legreprezentatívabb épületei, palotái övezik. 
A városháza 1895. neoreneszánsz stílusban épült.
A homlokzat leglátványosabb díszítő elemei a görög istennők szobrai. A tér 
másik felén a Mária neve neogótikus katolikus templom látható, amelynek 
tornya 73 méter magas, amivel a város legmagasabb templomtornya. Az 
ablakokat Budapesten készült vitrázsok díszítik. A tér központi részében 
kapott helyet Svetozar Miletić szobra, aki a 19. században a város 
legismertebb személyisége volt. A bronz szobor Ivan Meštrović ismert 
szobrászművész alkotása.  

2.    ZMAJ JOVAN JOVANOVIĆ UTCA
Újvidék gyalogos övezetének legismertebb utcája. Valamikor ott volt a piac. 
A megőrzött régi épületekben és azoknak alagsorában, átjáróiban üzletek, 
éttermek, cukrászdák és iparos műhelyek vannak. Az utca végén helyezkedik 
el a Püspöki palota, a Bácskai ortodox egyházmegye székhelye, amelyet 
1901. építettek szerb – bizánci stílusban. A palota előtt látható Zmaj Jovan 
Jovanović , ismert költő – az utca névadójának – szobra.  

3.    PAŠIĆ UTCA
Ez volt a valamikori Szűcsutca, ahol a bőrdíszműárut készítették. Az utca 
elején emelkedik a magasba a Szent György nevét viselő szerb ortodox 
templom tornya, valamint a Platoneum épülete – Platón Atanacković 
püspök alapítványa, manapság a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia 
Újvidéki Tagozatának épülete. A Görögiskola és a Pašić utca sarkán látható 
az un. „Ikonok háza”, amely valójában Trandafil Mária, a szerbek legnagyobb 
mecénásának szülőháza. A Pašić utca végén van a Trandafil Mária nevű 
tér és a Szerb Matica, a szerbek legrégibb, legtekintélyesebb kulturális és 

tudományos intézményének székhelye is. Közelében tekinthető meg az 
1730. épült Miklós templom, ahol 1913. megkeresztelték Mileva és Albert 
Einstein fiait. 

4.    DUNA UTCA ÉS DUNA PARK 
A Duna utca a gyalogos övezet egyik legrégibb utcája, a Duna partját és a 
Zmaj J. Jovanović utcát köti össze. Itt van a város legrégibb épülete, a „Fehér 
oroszlán háza”, valamint a Városi könyvtár. Számos átjáró, passzázs bújik meg 
az épületek között, amelyekben boltok, cukrászdák és éttermek üzemelnek. 
A Duna park a védett természeti javak közé tartozik - Újvidék egyik legszebb 
parkja. A számos fafajta mellett, ott tekinthetik meg a látogatók Mika Antić, 
Branko Radičević, Đura Jakšić és a többi ismert szerb irodalmár szobrát is.

5.    KÖZTÁRSASÁG TÉR ÉS A HALPIAC 
A Köztársaság teret I. Péter Karađorđević király szobra ékesíti. A tér a Zmaj 
Jovina gimnáziumtól a Halpiacig terjed. A piacon a 19. században kizárólag 
halat árultak, manapság azonban általános jellegű, ahol a hal mellett friss 
mezőgazdasági termékeket, baromfit és vegyes árut vehet a vásárló. A 
piacon hagyományosan előállított élelmiszer, iparos termékek, valamint bor 
és méz hagyományőröző bemutatókat is tartanak.   

6.    ZSIDÓUTCA
Az Újvidéken élő zsidók emlékét őrzi. Az újvidéki zsidók szellemi és kulturális 
központja a Zsinagóga - a Szerbiában megmaradt négy zsinagóga közül az 
egyik. A Zsinagóga épületegyüttesét, amelyhez az iskola és az egyházközösség 
épülete tartozik 1906. és 1909. között építették. A terveket Baumhorn Lipót, 
pesti építész készítette. Az épületegyüttes a szecesszió stílusjeleit viseli, a 
homlokzatot ornamensek díszítik. A Zsinagógát manapság hangverseny 
teremként használják.     

7.    PÉTERVÁRADI VÁR
Európa egyik legjobban megőrzött, legnagyobb, legösszetettebb erődje. 
Egyesek „Dunai Gibraltárnak“ nevezik. Építése 1692. és 1780. között történt 
- soha senki nem foglalta el. Fellegvára és Alsóvárosa van. A Fellegvárban 
az óratorony dominál, amelynek jellegzetessége, hogy a nagymutatója 

IDEGENFORGALMI ÖVEZETEK ÉS 
ATTRAKCIÓK:

mutatja az órákat a kismutató pedig, a perceket. A föld alatt, négy emeleten, 
16 km hosszú, védelmi célokat szolgáló alagútrendszer húzódik – amely a 
vár legnagyobb látványossága. A látogatókat az Újvidéki Városi Múzeum 
munkatársai kalauzolják.

8.    MŰVÉSZETI STÚDIÓK 
A Péterváradi vár egyben a művészetek háza is. A Festészeti kör elnevezésű 
egyesület, a világ egyik legnagyobb nem intézményes művészeti kolóniája, 
amelynek tagjait festők, szobrászok, formatervezők és művészfotósok 
képezik. A vár látogatói, a házigazdák beleegyezésével, elbeszélgethetnek a 
művészekkel, akiknek legnagyobb része világot járt alkotó. 
Az „Atelje 61“ a művészeti faliszőnyeg gyártás különös jelentőségű újvidéki 
műhelye - kulturális intézménye. Európában csupán 5 ehhez hasonló műhely 
létezik. A látogatók megtekinthetik, hogyan készülnek a faliszőnyegek és 
megszemlélhetik a kiállítást is.

9.    KREATÍV KERÜLET
A helybeliek csak „Kínai negyednek“ hívják, amely a valamikori gyártelepen 
jött létre. A gyárcsarnokokat, műhelyeket, raktárakat művészeti intézmények 
váltották fel. Ezt a kerületet az „Európa kulturális fővárosa 2022.“ szervezői 
hozták létre. A kerületben számos programot láthat a közönség. Ott van a 
Limáni kultúra állomáshelye, az OPENS Ifjúsági központ és a „Fabrika” (Gyár) 
nevet viselő Egyetemista kulturális központ is. 

10.   ÚJVIDÉK A DUNÁN 
A Duna-Tisza-Duna csatorna dunai torkolatától a Strandig, közvetlenül a 
folyó mentén gyönyörű sétány épült. A parti sétányon tekinthető meg Jovan 
Soldatović, ismert újvidéki szobrászművész alkotása, a Razzia áldozatainak 
emlékműve. Az újvidéki városi Strand a legnépszerűbb fürdőhely nem csak 
a székvárosban, hanem az egész Duna-mentén. Kivalló infrastruktúrával 
rendelkezik, és jó szórakozást nyújt a látogatóknak. Nyáron ott van a városban 
a legnagyobb sürgés-forgás. Hangversenyeknek, sporteseményeknek és 
fesztiváloknak is helyt ad.  A közelben van a Horgászsziget és a Köves, hétvégi 
házaival, vendéglőivel, kocsmáival és horgonyzóival, 
ahonnan számos kirándulóhajót indítanak.

VÁROSHÁZA

PÉTERVÁRADI VÁR STRAND - VÁROSI STRAND


