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     Novi Sad atrage vizitatori prin ordinea sa, ancorat în siguranță lângă 
Cetatea Petrovaradin - „Gibraltar de pe Dunăre”, cu  diferite limbi 
vorbite de locuitorii săi,  cu festivaluri, târguri și cu un  ritm care  se 
abate de la forfota  orașului. Aici chiar și ceasul de pe Cetate arată 
orele cu cea mai lungă mînă și avertizează că minutele pot aștepta 
uneori până când un moment de frumusețe nu este complet absorbit 
sau  nu se încheie o discuție prietenoasă o distracția pe nisipul Dunării 
o  bucuria a unei plimbări după ploaia de primăvară sau prânzul de 
duminică. 
     Ritmul  relaxant autentic al orașului Novi Sad pulsează și în afara 
orașului, la sălașe, hanuri dunărene, plaje sau peste vastitatea de 
Fruška gora. 
     Novi Sad, orașul istoriei și tradiției europene și al ospitalității 
balcanice este o experiență  care vă lipsește.

Bine ați venit la Novi Sad

CELE MAI VIZITATE EVENIMENTE:

APRILIE: NOMUS (Festivalul de muzică Novi Sad)
APRILIE, NOIEMBRIE: SĂPTĂMÂNA MODEI DIN  SERBIA 
                                      (Săptămâna  națională a modei)
APRILIE, MAI: MARATON DE ALPINISM PE FRUŠKA GORA
MAI: TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE AGRICULTURĂ
          STERIJINO POZORJE (Festival de Teatru)
IUNIE: INFANT (Festivalul Internațional de Teatru Alternativ și 
            Teatru Nou)
            ZMAJEVE DEČJE IGRE (Festivalul creativității copiilor și  
            a creativităților pentru copii)
            INTERFEST (Festivalul Internațional de Vin)
IULIE: EXIT (Festivalul Internațional de Muzică)
AUGUST, SEPTEMBRIE: GRADIĆ FEST (Festivalul muzicienilor 
                                          de stradă)
SEPTEMBRIE: GUSTURILE VOIVODINEI (Festival gastronomic și de vin)
SEPT, OCT: CALEIDOSCOPUL CULTURII (proiect pe tot parcursul 
                    anului de cultură comunitară)
OCTOMBRIE: MARATON NOVI SAD
                        OKTOBERFEST LA NOVI SAD (Festivalul berii)
NOIEMBRIE: TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE TURISM
NOIEMBRIE, DECEMBRIE: NOVI SAD – ȚARA IERNI (Piața de Crăciun)
DECEMBRIE, IANUARIE: PĂDUREA DE GHEAȚĂ  (Patinoar în aer liber 
                                           cu program cultural și artistic)
                                           REVELIONUL  (Ajunul  Anului Nou conform 
                                           calendarului Gregorian și Iulian)
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FRUSKA GORA
Muntele Fruska gora este cel mai vechi 
parc național din Serbia. Bogăția de floră 
și faună, izvoarele termale ale stațiunii 
balneare Vrdnik, lacurile, zonele de picnic 
amenajate și traseele de drumeții oferă 
condiții excelente pentru odihnă în aer 
liber și activități recreative, cum ar fi dru-
meții, biciclism, vânătoare și pescuit. Este 
cunoscut și sub denumirea de „Sfântul 
Munte Sârbesc” deoarece pe el se află 
chiar 16 mănăstiri, care au fost secole în 
șir  locuri de întâlnire ale vieții spirituale 
a Sârbilor, dar și centre de alfabetizare, 
literatură și artă.

CRAMELE DE VIN 
Împrejurimea orașului Novi Sad, în 
special versanții Fruška gora, sunt o zonă 
de vinuri bune cu următoarele  centre  de 
vin remarcabile: Sremski Karlovci, Irig, 
Banoštor și Šid. Cu o degustare la alegere 
in cramele de vin puteți afla multe despre 
lunga tradiție a viticulturii, metodele de 
producere a vinului, dar si câteva mici se-
crete despre vin, toate condimentate cu o 
atmosfera plăcuta și specialitați locale.

SĂLAȘI
Sălașii sunt case cu facilități economice 
împrăștiate pe câmpia Voivodinei și pe 
versanții Fruška Gora. În ambianța tipică 
pentru gospodăriile rurale din Voivodina, 
la umbra livezilor, cu mâncăruri tradițio-
nale și vinuri bune și țuică de fructe, poți 
măcar o clipă să încetinești timpul și să 
te bucuri cu muzica cântăreților de tam-
burină. La unele ferme există și cazare în 
camere autentice de vechiul stil „altdeut-
sch” precum și exersarea călăriei.

HANURI
Experiența pentru toate simțurile de pe 
malul Dunării este oferită în special de 
hanuri, restaurante de pește cu specific 
local care trăiesc pe și în afara acestui 
mare râu. Gusturile ciorbei de pește, 
porțiunile de somn, crap, biban și sturion 
vă vor convinge de asta, alături de cele-
brele vinuri de Fruška Gora și de sunetele 
cântăreților de tamburină.

EXIT

MUZEE ȘI GALLERII:

1   MUZEUL ORAȘULUI NOVI SAD  
     Adresa: Petrovaradinska tvrđava 4
      Secții: Novi Sad din secolul 18 pînă în secolul 20;
     Galeriile subterane militare
     Colecții și depandanse:
     Colecția de artă străină (Dunavska 29);
     Colectia Patriei din Sremski Karlovci 
     (Patriarha  Rajačica 16, Sremski Karlovci);   
     Colecția comemorativă Jovan Jovanovic Zmaj, 
     (Jovan Jovanovic Zmaja 1, Sremska Kamenica)

21  MUZEUL VOIVODINEI 
     Adresa: Strada Dunavska 35-37
     Secția: păstrarea urmelor materiale și
     Spirituale din regiunea Voivodinei
     de la paleolitic până în secolul al XX-lea.
  
22  MUZEUL  ANEXĂRI DIN 1918 
     Secția : Colecția de obiecte istorice și de artă  
     de la sfârșitul secolului  19 și prima jumătate a
     secolului  20

3   MUZEUL DE ARTĂ MODERNĂ DIN 
     VOJVODINA
     Adresa: Dunavska 37
     Secția: Lucrări de artă contemporană
 
4   COLECȚIA  NATURALISTĂ  A  INSTITUTUUI DE 
     PROTECȚIE A NATURII
     Adresa: Radnička 20a
     Secția: Patrimoniul natural al Voivodinei

5   GALERIJA MATICE SRPSKE
     Adresa: Trg galerija 1
     Secția: pictura și grafica din secolele XVII-XX.
 
6   MUZEUL COMEMORATIV PAVLE BELJANSKI 
     Adresa: Trg galerija 2
     Postul: colecția de arte plastice sârbe din   
     prima jumătate a secolului XX.

7   GALERIE DE ARTĂ PLASTICĂ - COLECȚIA 
     CADOU DE RAJKO MAMUZIĆ
     Adresa: Vase Stajića 1.
     Secția: colecție de lucrări contemporane  A 
     artiștilor iugoslavi.
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4  GARA - LIMAN IV
8  NOVO NASELJE - ŠTRAND
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1.    PIATA LIBERTĂȚII – TRG SLOBODE
piața centrală a orașului Novi Sad. Este înconjurat de cele mai reprezentative 
clădiri și palate ale orașului. Primăria a fost construită în stil neorenascentist în 
anul 1895. Cele mai impresionante elemente ale fațadei sunt statuile zeițelor 
grecești. Pe partea opusă a pieței se află Biserica romano-catolică Numele Mariei, 
construită în stil neogotic după proiectul lui György Molnár în anul 1895. Cu  turnul 
său de 73 de metri înălțime, este cel mai înalt lăcaș de cult din oraș. Ferestrele sunt 
decorate cu vitralii realizate la Pesta. Locul central din Piața Libertății este ocupat 
de Monumentul lui Svetozar Miletić, cea mai faimoasă persoană a orașului din 
secolulu XIX. Statuia de bronz este opera faimosului sculptor croat Ivan Meštrović.

2.    STRADA ZMAJ JOVINA
strada principală din zona pietonală din Novi Sad. Pe vremuri a fost piață, iar astăzi 
există magazine, restaurante, patiserie și magazine de meșteșuguri în vechile 
case conservate și pasaje ascunse. Strada se termină cu clădirea Palatului  al 
Episcopiei de  Bačka, ridicată în 1901 în stil sârbo-bizantin. În fața Palatului se află 
monumentul lui Jovan Jovanović Zmaj, celebrul poet după care strada a primit 
denumirea.   

3.    STRADA PAŠIĆEVA
fostul „socac“ (stradă) al cojocarilor se recunoștea prin magazinele sale de 
artizanat cu produse din piele. La începutul străzii se află Biserica Ortodoxă 
Sârbă Sf. Gheorghe (Catedrala) și Clădirea Platoneului, dotarea episcopului 
Platon Atanackovic, astăzi sediul Academiei Sârbe de Științe și Arte - Filiala din 
Novi Sad. Casa de la colțul străzilor Grčkoškolska și Pašićeva, cunoscută drept 
„Casa de lângă icoană”, este locul de naștere al Mariei Trandafil, celei  mai mari 
binefacătore dintre sârbi. Strada Pašićeva se termină cu Piața Maria Trandafil, 
unde se află sediul Matica Srpska, cea mai veche și mai prestigioasă instituție 
culturală și științifică sârbească. În apropiere se află biserica Nikolajevska, cea mai 

veche biserică ortodoxă construită în 1730.  Fiii lui Mileva și Albert Einstein au fost 
botezați în această biserică  în anul 1913.

4.    STRADA DUNĂRII ȘI PARCUL DUNĂRII - DUNAVSKA ULICA I DUNAVSKI PARK 
Strada Dunavska este una dintre cele mai vechi străzi din zona pietonală, leagă 
malul Dunării de strada Zmaj Jovina. Începe cu cea mai veche casă din oraș „Casa 
Leului Alb” și Biblioteca Orășenească. Un număr mare de pasaje ascund magazine 
de suveniruri, patiserii și restaurante. Parcul Dunării este un bun natural protejat 
și unul dintre cele mai frumoase parcuri din Novi Sad. Pe lângă diferitele tipuri 
de copaci, parcul este împodobit și cu busturi ale poeților Mika Antić, Branko 
Radičević, Đuro Jakšić și alții.

5.    PIAȚA REPUBLICII CU PIAȚA DE PEȘTE
Piața Republicii este împodobită cu monumentul Regelui Petar I Karadjordjevic. 
Se întinde de la Liceul Zmaj Jova până la Riblja pijaca (Piața de Pește). Dintr-un 
loc care a servit  pentru aprovizionarea cetățenilor cu pește proaspăt la mijlocul 
secolului al XIX-lea, Piața de Pește a devenit de-a lungul timpului o piață verde 
clasică cu o ofertă bogată de produse agricole proaspete, carne de pasăre, pește 
și produse mixte. Astăzi, este și un loc de întâlnire și prezentare a tradițiilor în 
producția de alimente, meșteșuguri, vin și miere.

6.    STRADA EVREIASCĂ
este dedicată Comunității Evreilor din Novi Sad. Centrul spiritualității și  al culturii 
Evreilor din Novi Sad este Sinagoga, una dintre cele patru care există astăzi în 
Serbia. Complexul Sinagogii cu clădirile însoțitoare ale școlii și Comunității Evreilor, 
a fost construit din anul 1906 până în anul 1909 după proiectul arhitectului din 
Pesta  Lipot Baumhorn. Întregul complex este construit în stil Art Nouveau, iar 
fațada este decorată cu ornamente. Astăzi, Sinagoga este folosită în principal ca 
sală de concerte.

7.    CETATEA PETROVARADIN 
este una dintre cele mai mari, mai bine conservate și mai complexe cetați din 
Europa. Niciodată cucerită, Cetatea Petrovaradin – „Gibraltar de pe Dunăre”, a fost 
construită între anii 1692 și 1780. Cetatea are orașul de sus și de jos (Podgrađe).
Orașul de sus este dominat de un turn cu ceas a cărui mână mare arată orele 
iar cea mică minutele. Galeriile militare subterane au un sistem de comunicații și 

ZONA TURISTICA SI ATRACTII apărare cu patru etaje, cu lungime de aproximativ 16 km -  o atracție unică a Cetății 
Petrovaradin. Sunt disponibile pentru vizitatori doar cu  îndrumarile experților  
serviciului de ghid al Muzeului Orașului Novi Sad.

8.    STUDIOURI DE ARTĂ
Cetatea Petrovaradin găzduiește și artiști. Asociația Artiștilor „Likovni krug“ 
(Cercul de artă) este una dintre cele mai mari colonii de artă informală din lume, 
care reunește pictori, sculptori, designeri și fotografi. Vizitatorii cetății pot (cu 
aprobarea artistului) să viziteze studiourile, să cumpere tablouri și adesea au o 
experiență de neuitat vorbind cu artiștii, mulți dintre ei și-au creat poveștile de 
viață pe aproape toate continentele.
Instituția pentru producția de tapiserii artistice „Atelje 61” este o instituție 
culturală unică, de o importanță deosebită pentru Novi Sad, fiind una dintre cele 
cinci similare din Europa. Vizitatorii „Atelierului 61” pot participa la procesul de 
creație și pot viziona o parte din colecția bogata de tapiserii artistice.

9.    DISTRICT CREATIV
Este cunoscut de localnici și sub denumirea de „Orașul Chinezesc”, a fost creat 
pe locul unei foste fabrici. Fostele depozite, hale și ateliere au fost înlocuite de 
instituții culturale. Acest spațiu reprezintă una dintre ideile centrale ale Capitalei 
Culturale Europene 2022. Numeroase programe culturale și creative evidențiază 
în special Stația Culturală Liman cu Centrul Tinerilor  OPENES  și Centrul Cultural 
Studențesc - Fabrica.

10.   NOVI SAD PE DUNARE
Din zona de la gura canalului Dunăre-Tisa-Dunăre până la Dunăre și până la 
plaja Ștrand se află o promenadă amenajată de-a lungul malurilor Dunării. 
Locul central de pe mal este ocupat de Monumentul Victimelor Raidului, opera 
celebrului sculptor din Novi Sad Jovan Soldatović. Ștrandul este cea mai populară 
plajă a orașului și una dintre cele mai frumoase de pe Dunăre, dotată cu toată 
infrastructura necesară pentru un sejur plăcut și substanțial al vizitatorilor. Vara, 
Ștrandul este unul dintre cele mai pline locuri de viață din Novi Sad, unde au loc 
competiții sportive, concerte și festivaluri.
În apropiere se afla Ribarsko ostrvo (Insula pescarilor) și Kamenjar, stațiune de 
weekend in care se găsesc foarte multe hanuri, restaurante, stațiuni turistice, 
docuri și un loc de unde se poate îmbarca într-o plimbare pe Dunăre.

CLĂDIREA PRIMĂRIEI

CETATEA PETROVARADIN ȘTRANDUL


