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     Novi Sad pritegne svoje obiskovalce s svojo urejenostjo, z varno 
zasidranostjo ob Petrovaradinski trdnjavi – ''Gibraltarju na Donavi'', 
različnimi jeziki, ki jih govorijo njegovi prebivalci, s festivali, sejmi in 
ritmom, ki odstopa od sicer kaotične naglice mestnega časa.
Tukaj tudi stolpna ura na Trdnjavi s kazalcem za minute kaže ure 
ter opozarja, da minute lahko včasih počakajo, da se vpije trenutek 
lepote, da se konča prijatelski klepet, uživanje na peščenem 
donavskem žalu, veselje sprehoda po spomladanskem dežju ali po 
nedeljskem kosilu.
     Novosadski ritem sproščenosti utripa tudi izven mesta, in sicer 
na salaših, v donavskih čardah, na plažah, ali nad fruškogorskimi 
prostranstvi.
     Novi Sad, mesto evropske zgodovine in tradicije ter balkanske 
gostoljubnosti je prav tista izkušnja, ki vam manjka.

Dobrodošli v Novi Sad

NAJBOLJ OBISKANE PRIREDITVE:

APRIL: NOMUS (Novosadske glasbene svečanosti)
APRIL, NOV.: SERBIA FASHION WEEK (nacionalni modni teden)
APRIL, MAJ: PLANINSKI MARATON NA FRUŠKI GORI
MAJ: MEDNARODNI KMETIJSKI SEJEM
          STERIJINO POZORJE (gledališki festival)
JUNIJ: INFANT (Internacionalni festival alternativnega 
            novega gledališča)
            ZMAJEVE IGRE ZA OTROKE (Festival otroške ustvarjalnosti 
            in ustvarjalnosti za otroke)
            INTERFEST (Internacionalni vinski festival)
JULIJ: EXIT (Mednarodni glasbeni festival)
AVG., SEP.: GRADIĆ FEST (Festival uličnih glasbenih izvajalcev)
SEPT.: VOJVODINSKI OKUSI (festival hrane in vina)
SEPT., OKT.: KULTURNI KALEJDOSKOP (celoletni  projekt kulture 
                      življenja v skupnosti)
OKT.: NOVOSADSKI MARATON
          NOVOSADSKI OKTOBERFEST (Festival piva)
NOV.: MEDNARODNI TURISTIČNI SEJEM 
NOV., DEC.: NOVOSADSKI ZIMZOLEND (Božična tržnica)
DEC., JAN.: LEDENA GORA (drsališče na odprtem s kulturno- 
                     umetniškim programom
                     NOVOLETNI VEČER (proslava novega leta po 
                     gregorijanskem in julijanskem koledarju)
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FRUŠKA GORA
Planina Fruška gora je najstarejši 
nacionalni park v Srbiji. Bogastvo flore i 
faune, termalni izviri Vrdniških term, je-
zera, urejeni kraji za piknik in planinske 
steze nudijo odlične pogoje za odmor 
v naravi in rekreativne aktivnosti, kot 
so: hoja, kolesarjenje, lov in ribištvo. 
Znana je kot ‘’Srbska Sveta gora’’, saj 
na njej stoji celo 16 samostanov, ki so v 
preteklih stoletjih predstavljali sotočje 
duhovnega življenja Srbov, ampak 
tudi center pismenosti, književnosti in 
umetnosti.  

VINARIJE
Okolica Novega Sada, posebej pobočja 
Fruške gore, je območje dobrih vin, kjer 
izstopajo vinski centri: Sremski Karlovci, 
Irig, Banoštor in Šid. Ob degustaciji po 
želji v vinskih kleteh boste veliko izvede-
li o dolgi tradiciji vinogradništva, načinu 
proizvodnje vina, ampak tudi kakšne 
male vinske skrivnosti, vse to pa začinje-
no s prijetnim vzdušjem ob specialitetah 
lokalne kuhinje.  

SALAŠI
Salaši so hiše z ekonomskimi objekti, ki 
so razmeščene po vojvodinski ravnici 
in fruškogorskih pobočjih.V ambientu, 
značilnem za vojvodinska vaška gospo-
dinjstva v hladu sadovnjakov, ob tradi-
cionalni hrani i dobrem vinu ter sadnih 
rakijah, lahko za trenutek upočasnite 
čas in uživate ob glasbi tamburašev. Na 
posameznih salaših je na razpolago tudi 
namestitev v avtentičnih sobah starega 
‘’altdeutsch’’ sloga in jahanje konj.

ČARDE
Doživljaj za vsa čutila na obrežju Donave 
posebej nudijo čarde, specifične lokalne 
ribje restavracije, ki živijo na obalah 
Donave in od te velike reke. V to nas 
bo prepričal okus po ribji čorbi, porcija 
soma, krapa, ostriža in jesetre ob znanih 
fruškogorskih vinih in zvokih tambura-
šev.

EXIT

MUZEJI IN GALERIJE:

1   MUZEJ MESTA NOVEGA SADA
     Naslov : Petrovaradinska tvrđava 4
     Postavke: Novi Sad od 18.-20. stoletja 
     Podzemske vojaške galerije.
     Zbirke in depandansi:
     Zbirka tuje umetnosti, Dunavska 29, Novi Sad
     Zavičajna zbirka Sremskih Karlovcev,  
     Patrijarha Rajačića 16, Sremski Karlovci 
     Spominska zbirka  Jovan Jovanović Zmaj, 
     Jovana Jovanovića Zmaja 1, Sremska  
     Kamenica

21 MUZEJ VOJVODINE
     Naslov : Dunavska ulica 35-37, Novi Sad
     Postavka: ohranjeni ostanki materialne in
     duhovne kulture na prostorih Vojvodine
     od paleolita do 20. stoletja  

22  MUZEJ PRISAJEDINJENJA ( PRIDRUŽITVE)  
     1918. LETA
     Postavka: Zbirka zgodovinskih in umetniških   
     predmetov s konca 19. in prve polovice 20. 
     stoletja

3  MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI VOJVODINE
    Naslov: Dunavska ulica 37, Novi Sad
    Postavka: dela sodobne umetnosti
 
4   PRIRODOSLOVNA ZBIRKA POKRAJINSKEGA 
     ZAVODA ZA ZAŠČITO NARAVE
     Naslov: Radnička 20a, Novi Sad
     Postavka: prirodoslovna dediščina Vojvodine

5   GALERIJA MATICE SRBSKE
     Naslov: Trg galerija 1, Novi Sad
     Postavka: srbsko slikarstvo in grafika od 17. 
     do 20. stoletja
  
6   SPOMINSKA  ZBIRKA PAVLA BELJANSKEGA
     Naslov : Trg galerija 2, Novi Sad
     Postavka: zbirka srbske likovne umetnosti iz 
     prve polovice XX. stoletja 

7   GALERIJA LIKOVNE UMETNOSTI  - DARILNA  
     ZBIRKA RAJKA MAMUZIĆA
     Naslov: Vase Stajića 1, Novi Sad
     Postavka: zbirka del sodobnih jugoslovanskih 
     umetnikov
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1.    TRG SLOBODE
je centralni mestni trg Novega Sada. Obdajajo ga najbolj reprezentančne mestne  
zgradbe in palače. Mestna hiša je zgrajena v neorenesačnem slogu leta 1895.  
Najbolj impresivni elementi fasade so kipi grških boginj. Na nasprotni strani trga 
je Rimokatoliška cerkev Imena Marijinega, zgrajena je v neogotskem slogu po 
projektu Đerđa Molnarja 1895. S stolpom visokim 73 metrov predstavlja najvišje 
mesto čaščenja in molitve. Okna so okrašena z vitraži, ki so izdelani v Pešti. 
Centralno točko na Trgu slobode zaseda Spomenik Svetozarju Miletiću, najbolj 
znani osebnosti mesta v 19. stoletju. Bronasti kip je delo znanega hrvaškega 
kiparaja Ivana Meštrovića.  

2.    ZMAJ JOVINA ULICA
je glavna ulica v coni za pešce Novega Sada. Nekoč se je po tej ulici razprostirala 
tržnica, danes pa so v starih ohranjenih hišah in skritih pasažah trgovine, 
restavracije, slaščičarne, obrtniške delavnice. Ulica se konča s prelepo stavbo 
Vladičanskega dvora Eparhje bačke, zgrajeno leta 1901 v srbsko-bizantinskem 
slogu. Izpred Dvora je spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju, znanem pesniku iz 19. 
stoletja po katerem je tudi ulica dobila ime.    

3.    PAŠIĆEVA ULICA
nekoč imenovana Ćurčijski sokak (krznarska uličica), je bila prepoznavna po 
obrtniških delavnicah z izdelki iz usnja. Na začetku ulice stojita Srbska pravoslavna 
cerkev Svetega Georgija( Stolna cerkev) in stavba Platoneum, fundacija vladike 
Platona Atanackovića, danes sedež Srbske akademije znanosti in umetnosti – 
Podružnice v Novem Sadu. Hiša na vogalu Grškošolske in Pašićeve, znane tudi 
kot ''Hiša pri ikoni'', pravzaprav je hiša Marije Trandafil, največje dobrotnice med  
Srbi. Pašićeva ulica se konča s Trgom Marije Trandafil, kjer je sedež Matice srbske, 

najstarejše srbske kulturne in znanstvene institucije. V bližini je Nikolajevska 
cerkev, najstarejša pravoslavna cerkev, zgrajena leta 1730. V tej cerkvi sta bila 
krščena sinova Mileve in Alberta Ajnštrajna leta 1913.

4.    DUNAVSKA ULICA IN DUNAVSKI PARK 
Dunavska ulica je ena najstarejših uluc v coni za pešce, povezuje pa obalo Donave 
in Zmaj Jovino ulico. Se začne z najstarejšo hišo v mestu''Hišo pri belem levu'' in 
Mestno knjižnico. Številne pasaže skrivajo trgovine, trgovine s spominki, slašičarne 
i restavracije. Dunavski park predstavlja zaščiteno naravno dobrino in je eden 
najlepših novosadskih parkov. Poleg različnih vrst dreves, park polepšujejo tudi 
prsni kipi pesnikov Mike Antića, Branka Radičevića, Đure Jakšića idr.

5.    TRG REPUBLIKE Z RIBJO TRŽNICO
Trg republike krasi spomenik kralju Petru I. Karađođeviću.Trg se razprosira od Zmaj 
Jovine gimnazije do Ribje tržnice. Od kraja v mestu, ki je sredi 19.stoletja služil za 
oskrbo prebivalstva s svežo ribo, je Ribja tržnica prerasla v klasično zeleno tržnico z 
bogato ponudbo svežih kmetijskih izdelkov, perutninskega mesa, ribe in mešanega 
blaga. Danes je tudi kraj, na katerem se srečajo in se predstavljajo proizvajalci 
tradicionalne hrane, obrtniških izdelkov, vina in meda.   

6.    ŽIDOVSKA ULICA
je posvečena Židovski skupnosti v Novem Sadu. Center duhovnosti in kulture 
novosadskih Židov predstavlja Sinagoga, ena izmed štirih, ki še danes obstajajo 
v Srbiji. Kompleks Sinagoge s spremljajočimi stavbami šole in Židovske občine je 
grajen od leta 1906 do 1909 po projektu Lipota Baumhorna, arhitekta iz Pešte. 
Celoten kompleks je zgrajen v slogu secesije, fasada pa je okrašena z ornamenti. 
Sinagoga se danes pretežno uporablja kot koncertna dvorana.    

7.    PETROVARADINSKA TRDNJAVA
je ena največjih, najbolj ohranjenih in najbolj celovitih trdnjav v Evropi. Nikoli ni 
bila osvojena, Petrovaradinska trdnjava – Gibraltar na Donavi, je grajena od 1692 
do 1780. Trdnjava ima Gornji in Spodnji grad (Podgradje). V Gornjem gradu izstopa 
Stolp z uro, čigar veliki kazalec kaže ure, mali kazalec pa kaže minute. Podzemske 
vojaške galerije so štirinadstropni komunikacijsko-obrambni sistem dolžine 

TURISTIČNE CONE IN ATRAKCIJE okoli 16 km in tudi edinstvena atrakcija Petrovaradinske trdnjave. Dostopna je 
obiskovalcem ob strokovnem vodenju vodniške službe Muzeja Mesta Novi Sad.

8.    UMETNIŠKI ATELJEJI
Petrovaradinska trdnjava je dom številnim umetnikom. Združenje umetnikov 
''Likovni krog'' je ena največjih neformalnih likovnih kolonij na svetu, ki vabi 
slikarje, kiparje, oblikovalce, fotografe. Obiskovalci trdnjave lahko
(ob odobritvi umetnika samega) obiščejo ateljeje, kupijo slike, pogosto pa tudi 
doživijo nepozabno izkušnjo v pogovoru z umetniki, od katerih so številni ustvarjali 
svoje življenjske zgodbe na skoraj vseh celinah. 
Ustanova za izdelavo umetniških tapiserij''Atelje 61'', je edinstvena institucija 
kulture posebnega pomena za Novi Sad, kot ena izmed petih podobnih v Evropi.
Obiskovalci ''Ateljeja 61'' so lahko navzoči med procesom nastanka umetniških 
tapiserij in si lahko ogledajo del bogate zbirke le-teh.

9.    USTVARJALNO OKOLJE
Pri lokalcih je znana kot ''Kitajska četrt'', nastala pa je na prostoru nekdanje tovarne. 
Nekdanja skladišča, hale in delavnice, so spremenjene v kulturne ustanove. Ta 
prostor predstavlja eno centralnih idej Evropske prestolnice kulture leta 2022. S 
številnimi kulturnimi in ustvarjalnimi programi posebej izstopata Kulturna postaja  
Liman z Mladinskim centrom  SPENS in Študentski kulturni center- Fabrika.

10.   NOVI SAD NA DONAVI
Na prostoru od izliva kanala Donava-Tisa-Donava v Donavo do plaže Štrand, se 
raztegajo urejena sprehajališča ob sami obali Donave. Centralna točka na Keju je 
Spomenik žrtvam racije, delo znanega novosadskega kiparja Jovana Soldatovića.  
Štrand je najbolj popularna mestna plaža in ena najlepših na Donavi, opremljena 
pa je z vso potrebno infrastrukturo za prijetno in vsebinsko bogato bivanje 
obiskovalcev. Poleti je Štrand eden najbolj živahnih krajev v Novem Sadu, kjer se 
organizirajo športna tekmovanja, koncerti in festivali.
 V bližini sta Ribiški otok in Kamenjar, vikend naselja, kjer so številne čarde, 
restavracije, turistično naselje, pristanišča in kraj od koder se lahko podate v 
vožnjo po Donavi.

MESTNA HIŠA

PETROVARADINSKA TRDNJAVA ŠTRAND


