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Нови Сад, Сремски Карловци, Ченеj

НОВИ САД 
НА ДВА ТОЧКА
За наставак обиласка мудро је одабрати бицикл, и 
онако амстердамски, одверглати кривудавим улицама 
Подбаре до Алмашке цркве. Потом, преко Темеринске 
улице доћи до Русинске гркокатоличке цркве, Словачке
евангелистичке цркве, Мађарског позоришта, Мађарске 
реформатске цркве, све до Синагоге. Коначно, преко 
Трга Младенаца, одјездити пут Булевара ослобођења, 
стадиона фудбалског клуба ‘’Војводина’’, Спенса, 
универзитетског града, Лимана, директно на Дунавски
кеј према Штранду.

НОВИ САД НОГАМА
Наслоњен на обалу Дунава, главни град Аутономне Покрајине Војводине Нови Сад, 
препознатљив је по мешавини многобројних култура. Прво упознавање са овим 
лепим градом најбоље је обавити ногама, пешке. Почети, логично, од пешачке
зоне. У старом градском језгру не могу вам промаћи Трг Слободе, Градска кућа,
Католичка црква имена Маријиног, споменик Светозару Милетићу, Хотел Војводина,
Змај Јовина улица и Змај Јовина ,  
Дунавски , Музеј Војводине… Сваки од наведених локалитета осим атрактивног
руха носи и занимљиву причу. Свака зграда један роман. Препорука вашим ногама 
јесу још и Бела Бановина, Трг Галерија, па до зграде Матице Српске преко краљице 
ноћног живота - улице Лазе Телечког, Трифковићевог трга и Николајевске порте.
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НОВИ САД  
СА ТВРЂАВЕ
Сутрадан, пешке, бициклом или моторним возилом, 
свеједно, прелазите мостом Дуга на сремску страну и 
кроз, готово ненарушену, мрежу барокних уских уличица 
пењете се на Петроварадинску тврђаву. Ово ремек-дело 
војне архитектуре XVIII века, ‘’Гибралтар на Дунаву’’, 
опасано бедемима са километарским подземним 
ходницима, уједно је и највећа перманентна уметничка 
колонија у нашој земљи. Десетине уметничких атељеа, 
укључујући и Атеље 61, уметничку радионицу уникатних 
таписерија, Музеј града Новог Сада, Планетаријум и 
место одржавања једног од најпознатијих европских 
музичких фестивала ‘’Exit’’. Са терасе поред сата обрнутих 
казаљки, који незванично представља сувенир града, 
Нови Сад се најлепше види.

НОВИ САД НА ВОДИ
Ту поново стајете на своје ноге јер вас чека шетња, што да не и купање, на најлепше уређеној плажи читавог тока Дунава. Мало даље вас чека 
и брод - катамаран. Док се освестите, већ сте на палуби и хватате себе, како процењујете лепоту Новог Сада са реке. Пловите испод мостова, 
поред Сремске Каменице, Петроварадинске тврђаве до “Новосадске капије” где, на сред Дунава, дан завршавате посматрајући романтични 
залазак сунца. Ако вам није доста купања у Дунаву, обиђите околину Новог Сада, одаберите Аква парк Петроленд у Бачком Петровцу или 
термалне базене у Темерину.
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КАРЛОВЦИ У СРЕМУ
Градић Сремски Карловци јесте музеј под отвореним небом. Удаљени су десетак километара 
од Новог Сада а целих 70 км од Београда колико, отприлике, и од међународног аеродрома. 
Дунав дозвољава долазак гостију и воденим путем. 
е
н

Тура по барокном центру Сремских Карловаца представља културолошки доживљај првог 
реда. Саборна црква из 1762. године, посвећена Светом Николи; Патријаршијски двор, 
најмонументалнија војвођанска грађевина XIX века, данас представља седиште Епископа 
сремског; најстарија српска гимназија – Карловачка, основана 1791; Чесма “Четири лава” – 
подигнута 1799. године, у част завршетка водовода; најстарија српска Карловачка богословија,
1749. година; Палата Стефанеум саграђена 1903. године као ђачки интернат. Мало даље, 
узбрдо, Капела мира– саграђена 1817. године, на месту потписивања Карловачког мира године
1699. између Хришћанске алијансе и Турске.

Након савладавања лекција из историје, спремни сте да пређете на лакше теме те посетите
Музеј винарства а потом и неке од многобројних винских подрума и стекнете нова знања о
историјату, производњи и врстама локалних винских сорти. Све ово, неумитно, води акцији
дегустације ‘’пића богова’’ (препоручујемо Бермет) под сигурним луковима неког од више 
стотина година старих карловачких лагума. Ту је и Музеј меда „Живановић“ где ће вас упознати 
са културом живљења употребом пчелињих производа.

НОВИ САД,
ПА ЧЕНЕЈ
Остаје вам још довољно времена, да обиђете 
салашарску заједницу Ченеј, надомак Новог 
Сада, која представља аутентичног чувара 
војвођанске салашарске традиције. На неком 
од стотинак ченејских салаша уживаћете у
јахању коња, вожњи кочијама или, у зиму, 
саоницама, вежбању голфа, стреличарству 
или једноставно - шетњи. Само вас глад
може натерати да баталите активности и
на неком од салаша, можда Бркином или
137, узмете учешћа, можда у припреми, а 
сасвим сигурно, у конзумирању специјалитета
војвођанске кухиње. Само је ваша и ничија 
друга одговорност да савладате гибаницу, 
зељаницу, кулен, домаћу кобасицу, јагњетину
са рузмарином, гушчију џигерицу, роловану 
телетину, телеће медаљоне на кајмаку,
пуњене тиквице, риндфлајш, рибић на
кајмаку, ћуретину са млинцима, штрудлу са
маком и орасима, бундевару... Лалина добра 
нарав последица је ситости.

НИКАКО
НЕМОЈТЕ

ПРОПУСТИТИ:

• EXIT / један од најпознатијих музичких фестивала на најпознатијих музT
свету, место дешавања: Петроварадинска тврђава,авања: Петрова
време дешавања: сваке године у јулусваке годин

• НОМУС / Новосадске музичке свечаносС ти, на пролеће

• ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ

• СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

• ФЕСТИВАЛ УЛИЧНИХ СВИРАЧА у Новом СА аду, у
септембру

• НОЋНИ ПРОВОД у улици Лазе ТелечкД ог

• ДЕГУСТАЦИЈУ карловачкУ ог Бермета, куглофа и меда

• СПЕЦИЈАЛИТЕТЕ новосадских ресторана Е
и ченејских салаша

• МАНИФЕСТАЦИЈУ „ГРОЖЂЕБАЛ” 
у Сремским Карловцима, у септембру
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Фрушка гора, Срем

РУКСАГ, СЕНДВИЧ, КРУШКУ
ПА ПРАВАЦ НА ФРУШКУ
Фрушка гора представља место великог броја ретких биљних и 
животињских врста, место где можете да уживате у брању орхидеја 
и место где у пријатном амбијенту неког планинарског дома или 
породичног домаћинства, дегустирајући вино и фруштукујући, можете
провести викенд далеко од ‘’светлости велеграда’’. 

Уз пратњу локалног водича чекају вас разне планинарске активности од
шетње фрушкогорским стазама здравља кроз букову шуму, преко школе
јахања до посете манастирима. У игри су и обилазак видиковаца, 
језера и водопада и сремачких села. Шетње могу бити краће, око један
сат или дуже до 3 сата, у зависности од жеља и могућности.

Бацити поглед на Срем и Фрушку  могуће је и са воде, из древног 
брода Шајке, рестаурираног за потребе туризма. Из Новог Сада, након 
једног сата пловидбе, стижете до Сремских Карловаца. Нешто дуже 
траје водени пут до Баноштра.

БАНОШББ ТТТ Р ЈЕ
ЦАР, МАРАДИК 
ЈЕ ШИК
У село Баношт р можете доћи и
скелом која саобраћа са бачке
стране. Ту је била тврђава Римског 
царства, па угарско утврђење,
потом Самуилово царство, да 
би 1526. године стигли и Турци.
Разгледаћете изложбу разноврсних
рукотворина вредних жена Бано-
штора, уз сремачки фруштук (месни
производи уз ракије домаће, сок
 од нане и колаче од рогача).

Обавезно обиђите и православни 
храм Светог Георгија, који спада
међу пет најстаријих цркава у
Срему. За ручак препоручујемо
сремачки “лупани роштиљ”. Село
Марадик поседује аутентичну етно
кућу која баштини војвођанске
експонате старе преко пола века.

ДО ИРИГА
БЕЗ БРИГА
Планинарски дан на Фрушкој 
гори корисно је започети у Иригу, 
у информативном центру 

А ту у близини је и Мачков подрум,
а богами и Винска кућа Ковачевић.

Кад из Ирига идете ка Руми, на 
чувени вашар, проћи ћете крај 
јединственог споменика посвећеног 
победи над кугом. Подигли су га 
давно поштеђени Румљани.
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МИТРОВИЦА
РИМСКА, ДОБРА
ТЕМА ФИЛМСКА

За почетак, свакако, Сремска Митровица односно 
Сирмијум као један од најзначајнијих градова Римског 
царства од II до IV века нове ере. Значај овог археолошког 
локалитета светског значаја можете спознати на основу
археолошких остатака система путева, аквадуката, 
војних утврђења, Царске палате, терми, позоришта, 
хиподрома… Касније, јачањем утицаја хришћана пос-
таје и њихово средиште у шта вас уверавају остаци 
хришћанске базилике у центру града. Паганска племена 
разарају овај центар римске провинције Панонија, крајем 
IV века, а данашња Сремска Митровица, испод улица и 
тргова, скрива сву величину и значај римског Сирмијума. 
Након часа из историје Римског царства препоручујемо 
одлазак у оближњу Руму, на вашар.

НАЂИ МИР,АА
НАЂИ МАНАСТИР
“Трећа или Северна Света Гора”, “Српски
средњовековни Атос”, и тако зову Фрушку
Гору. Ако желите да обиђете све фрушкогорске 
манастире један викенд вам, највероватније, 
неће бити довољан. Али вреди покушати.

За почетак манастири Старо и Ново Хопово. 
Ново Хопово, основан почетком XVI века,
извесно време је био и седиште епископа. 
Потом Гргетег из истог века, свакако један од 
боље очуваних средњовековних манастира
ових простора. Затим, преко Велике Ремете 
(година 1534.) са црквом посвећеној Светом 
Димитрију, до манастира Мала Ремета. У 
питању је женски манастир којег турски списи
помињу још 1546. године. Манастир је Јазак 
грађен средином XVIII века и један је од
најлепших архитектонских споменика Фрушке
горе. Обавезна је посета манастиру Крушедол, 
најочуванијем и најпознатијем манастиру на
Фрушкој гори. У овој задужбини последњих 
српских деспота Бранковића, сахрањени су 
краљ Милан Обреновић и патријарх Арсеније 
III Чарнојевић. Чувени раковачки рукописни
Србљак, збирка служби српским светитељима, 
написан је у манастиру Раковац, основаном
крајем XV века. Од манастира Беочин, рођеног 
1697. године, није далеко женски манастир
Дивша, посвећен светом Николи. Светим
арханђелима Михаилу и Гаврилу посвећен
је манастир Привина Глава, крај истоименог 
села, на пет километара од Шида. Црква 
манастира Кувеждин, у част Светом Сави,
налази се на југозападу планине. Манастир
Петковица, посвећен светој Петки, сматра се
једним од најстаријих планинских манастира, 
али није познато када је подигнут. Манастир 
Шишатовац, са чувеном библиотеком, издигао 
се на месту старе црквице посвећене Светом 
Николи, половином XVI века. Један број 
манастира има конаке који су, у договору 
са монасима, на располагању теби, путниче 
намерниче.

НЕ ДРЕМАЈ,
ЗА СРЕМ СЕ 
СПРЕМАЈ
Лепоте Срема погодују 
једнодневним излетима. Тај 
један дан можете провести у 
једном месту или их обићи 
неколико.

ЏИПОМ СА
ЕКИПОМ
Ево идеје и за туру џиповима по 
планини: уз Дунав, кроз Сремске
Карловце, преко Стражилова, 
шумским путем, до, рецимо, 
манастира Гргетег, где се налази
палеонтолошки налаз обале
Панонског мора. Преко обронака
Фрушке горе пролазите поред
чувеног извора Убавца кроз
воћњаке, винограде, долове,
можда до Крушедола. У 
повратку за Чортановце, извора 
Козарица и ископина римског 
града Castrum Herkulus.

www.vojvodina.travel
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МАНГУЛИЦЕ  
ИЗ ЗАСАВИЦЕ
Засавица, природни резерват, простире се у северној 
Мачви, по територијама општина Сремска Митровица и 
Богатић. Ово необично мочварно подручје простире се 
десетинама километара уз истоимену реку. Засавица је 
станиште више стотина птица, животиња и риба. Само 
ту и нигде на свету обитава риба Умбра (народ је зове 
Мргуда), а од скора су се вратили и даброви, па су европски 
кампови природњака честа појава. А теби посетиоче: 
воља пловити бродићем, воља изнајмити чамац, воља 
обићи фарму магараца. Испред резервата, затећи ћете, 
један поред другог, споменике мангулици и пулину, као 
исказ поштовања према животињама које су у Војводини 
вековима биле човеков ослонац. Некада су невесте, 
узјахивале мангулана и миловале га десном руком за 
сина, левом за кћерку, а данас, због најмање штетног меса, 
оживело је интересовање за поновно гајење мангулице у 
комерцијалне сврхе.

ВОДИТЕ КЛИНЦЕ 
У ПЕЋИНЦЕ ИЛИ 
МУЗЕЈ ХЛЕБА 
ВИДЕТИ ТРЕБА
Село Пећинци дом је једином  
Музеју хлеба у региону.  
Дочекаће вас газда Јеремија, 
провести вас кроз вредну поставку 
старинског оруђа, представити 
аутентичне начине производње 
хлеба и заједно са вама дегустирати 
више врста домаћег хлеба и пецива.

УМЕТНОСТ ШИДА РАНЕ ВИДА
Шид је сав у знаку чувених сликара Саве Шумановића и Илије Башичевића Босиља. 
Посетом галерији Шумановића, обогатићете се за сусрет са неким од најзначајнијих 
дела модерног српског сликарства: ‘’Доручак на трави’’, ‘’Купачице’’, ‘’Пијани брод’’. 
Босиљев опус одушевиће вас приказима нестварног митолошког универзума 
којима се диве у читавом свету.
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• Млеко и млечне е производе д магарице у Засавици оде
• Ловишта: Моровић и Каракушуић и Каракуш
• Природни резерват Обедску баруОбедску
• Салаше (Перков, Исаилови…)е
• Домаће компоте, зимницу и природне сокове 

жена из Нерадина
• Велнес и спа викенд у Бањи Врдник и пријатан одмор д

у хотелу Premier Aqua
• Етно насеље „Врдничка кула“е
• Фрушкогорску лугарницу у Малој Реметиу
• Винарију „Деурић“
• Излет на Крчединску аду
• Пећину „Бели Мајдан“ у Раковцу

НИКАКО
НЕМОЈТЕ

ПРОПУСТИТИ:

ФАЦА ИЗ
ГОЛУБИНАЦА
Надомак Инђије, на пола пута између
„свињског“ и „винског“, налази се драгуљ 
„рузмаринског“ Срема - село Голубинци.
Ту се сваке године, у фебруару, приређује
карневал „Мачкаре“, покладни обичај
голубиначких Хрвата, стар преко 200
година. Видећете, као и у животу, и лепе
и ружне маске, а девојке које не учествују 
за казну се штипају. Осим тога, видећете
како се поткивају коњи, како се праве
тамбуре и како се праве метле сирковаче.
Кушаћете и производе од дуда: џем
и ракију, јести колаче на „курзовини“, 
обићи дворац Шлос и видети ретко
очуване котобање - споменик културе под 
заштитом UNESCO-а од 2005. године.

СЛАНКАМЕН 
СТАРИ И 
ЊЕГОВЕ ЧАРИ
С оне стране Тителског брега, на месту 
где Дунав подсеца крајње обронке Фрушке
горе, налази се Стари Сланкамен, мало
сеоско насеље на остацима келтског,
римског и средњовековног утврђења.
Серпентинасте улице, пратећи рељеф,
стварају уникатну амбијенталну 
целину. Са остатака римског утврђења
Acumincum, пуца поглед на село, Дунав, 
ритове ковиљске и ушће реке Тисе где је,
према легенди, сахрањен Атила Хунски.
Сланкамен има лесне наслаге јединствене 
у Европи, реку богату рибом, прелепу
обалу, пешчане аде и плаже. Извор
лековите минералне слане воде, реткост 
за Војводину, лечио је још Турке османлије.
Сланкаменску туру завршићете када, кроз 
море винограда, стигнете до споменика
Битке код Сланкамена из 1691. године 
којом је окончан Велики турски рат.
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ЛЕПО ЛИЦЕ 
СУБОТИЦЕ
Шетња центром Суботице 
- драгуља сецесије у којој 
предњаче ремек дела 
архитектуре са прекретнице 
XIX у XX век. Преко Градске 
куће, Градског музеја, 
Катедрале, Гимназије, Синагоге, 
Фрањевачке цркве и других 
вредних грађевина заволећете 
богату историју овог града.

ДО ПАЛИЋА 
СТО ПУТИЋА
Прво шетња поред раскошних 
палићких вила и Палићког 
језера. Потом посета најлепшем 
ЗОО врту у земљи. Напослетку 
ручак на Јелен салашу или 
Мајкином салашу, окруженог 
шумом и равницом северне 
Војводине где ћете уживати у 
домаћој трпези. Или, можда, 
бирате Гујаш Чарду са обиласком 
мини зоолошког врта, фарме 
нојева и мангулице.

Суботица, Пали , 

Ка ижа, Сента, 

Бачка Топола, 

Мали И ош

www.vojvodina.travel
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НЕШТО НОВО 
– ХАЈДУКОВО, 
СВИМА ПРИЈА
- КЕЛЕБИЈА, ЛЕП ЈЕ
ПУТ ЗА ТАВАНКУТ
У винарији ‘’Вински двор’’ у Хајдукову омо-
гућен вам је обилазак винограда, где ћете 
са домаћином, витезом вина, ући у подрум 
и дегустирати вина. У месту Келебија
налази се највећа ергела липицанера у 
нашој земљи и музејска колекција преко
20 фијакера, каруца, чеза и саоница. Неке 
од њих могу се и провозати. Препоручени 
одмор у „Вили Мајур’’. Село Таванкут,
на крајњем северу Бачке, прославиле су
самоуке жене сламарке и бели вез, тзв.
‘’шлинг’‘ у буњевачкој народној ношњи. 
Галерија слика од сламе баштини златасту 
топлину сламнатих ремек дела.

НИКАКО
НЕМОЈТЕ

ПРОПУСТИТИ:

• Салаше са северра Бачке

• Витезове вина и винске манифестацијевинске мание

• Винарије: Звонка Богдана, Ди Бонис и Тонковић, 
као и Вински салаш Петра Чувардића

• Фестивал Европског филма, јул, на Палићу

• Бању Кањижа

• „Цветање Тисе“

• Ергелу Зобнатица крај Бачке Тополе а

• Градски музеј у Каштел ,

• “Катаи салаш” и Домбош Фест у јулу, Мали Иђошт

• Кућу старих заната и пансион „Краљица воћа“ а
у Сенти

• Спомен-видиковац Сенћанске битке

www.vojvodina.travel
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Сомбор, Бездан,  
Апатин, Бачки Моноштор

ДО СОМБОРА СЕ ЈЕДНОСТАВНО МОРА
Сомбор, са запада Војводине, знамо по мултикул ур ном друштву и грађанској традицији. Домаћини ће вас дочекати у грађанској 

одећи из XIX века и провозати фијакером кроз сликовити центар Сомбора. Биће вам омогућена посета Галерији Милана 
Коњовића, Музеју са етнографском поставком, цркви Светог Ђорђа у барокно-рококо стилу, читаоници ‘’Лаза Костић”, Народном 
позоришту, Римокатоличкој цркрви, Фрањевачком самостану из XVIII века, цркви Свете Тројице из 1743. године, православној 

цркви Светог Георгија, као и Жупанији, у којој се налази највеће уље на платну у нашој земљи ‘’Битка код Сенте’’.  
Сомбор је најзеленији град у целој Србији а сомборске црквене оргуље друге су по величини у Европи.  

А тек салаши око Сомбора (на пример, Дида Хорњаков или Наш салаш) - непоновљиво!

www.vojvodina.travel
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ЗА 
ПЕЦАЊЕ
КЛИМА
ФИНА ОКО 
АПАТИНА
Потез Гоњег Подунавља
једно је од највећих
мрестилишта на Дунаву. 
Сама река, али и многоброј-
ни рукавци, могу приуштити 
пуно сретних часова
страственим риболовцима.

У средишту овог Специјалног 
резервата природе изникао 
је град Апатин. У њему 
ћемо погледати вредан 
православни храм Сабор 
Светих апостола. Можемо 
ручати рибље специја- 
литете у стогодишњем
ресторану аран.  

одичи сместиће 
на  чарду и одвести на 
поподневно пецање. Оно што 
смо уловили вечераћемо под 
ведрим небом. 

За купање и одмор крај воде, 
поред нове међународне 
марине у Апатину, 
ненадмашна је и околина
оближњег Бездана.

НИКАКО
НЕМОЈТЕ

ПРОПУСТИТИ:

• Жуту супу од „пипивца“ а Хорњаковом салашу на Дида 

• Манифестацију „Сомборски котлић“Сомборски к

• Чарде на Дунаву

• Апатинско пиво

• Специјални резерват природе „Горње Подунавље“

• Бању Јунаковић

• „Рибарске вечери“ у Апатину

• Занимљиве музејске збирке у Телечкој
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Бачки Петровац, 

Бачка Паланка, 

Бач, О аци, 

Кула, Врбас

У ЏЕП НЕШТО НОВЦА ПА 
ТРКОМ ДО ПЕТРОВЦА
Насеље Бачки Петровац, које се спомиње још у XIV веку, незванични 
је главни град војвођанских Словака. У Бачком Петровцу су познати 
Словачка гимназија, Народни музеј и друге културне институције. 
Петровачки крај је, у свету, познат по узгоју зеленог равничарског 
злата – хмеља. Такође и по петровачком кулену. Ова посебна 
врста кобасице створена је према стандардима здраве исхране. 
Словаци су рецепт наследили од предака, и у њему нема адитива 
нити конзерванса, само љута паприка и со. После кулена трком у 
јединствени аква парк Петроленд, где можете уживати у највећем 
броју водених тобогана на једном месту по глави становника у земљи.

СИЛЕ ХРЂАВЕ  
БЕЖЕ ОД ТВРЂАВЕ
Бачка је добила име по месту Бач. Данас у том Бачу и даље стоје 
остаци средњовековне тврђаве коју су походили многи, од Темплара, 
преко Арапа, до знаменитих мисионара Ћирила и Методија. У граду 
је и Фрањевачки самостан, а у околини православни манастир 
Бођани.

www.vojvodina.travel
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О ДВОРЦУ 
БРИНУ У
КУЛПИНУ
Дворац Дунђерских у Кулпину један од поз-
натијих међу 80-ак каштела, летњиковаца
и тврђава војвођанских, био је главна 
позорница за снимање популарне серије
‘’Сва та равница’’. У њему се, још пре две 
деценије удомио и Пољопривредни музеј, 
једини такав у региону. Кулпински дворац
окружен је парком спомеником природе 
површине четири хектара.

НИКАКО
НЕМОЈТЕ

ПРОПУСТИТИ:

• „Дидину кућу“ уу Бачу

• Еко производе из з Селенчее

• Галерију АХОЈ, у Бачком Петровцучком Пе

• „Љути кулен“ и „слатке пироге“

• Манифестације „Куленијаду“ у Бачком Петровцу
и „Свадба некад и сад“ у Кулпину

• Вожњу бициклистичком стазом ЕУРОВЕЛО 6

• Манифестацију „Дунавски бал“ у Бачкој Паланци

• Парк природе „Тиквара” код Бачке Паланке

• Цркве Врбаса и ловишта око Врбаса

• Русинске специјалитете у Руском Крстуруе

• Фестивал акустичне музике ФАМУС, Сивац

• Туристички комплекс „Оаза МБ” у Гложану

• Преводницу у Малом Стапару
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Србобран, Темерин, Бечеj, 
Тител, Жабал 

ЖЕЛИМ БИТИ СВАКОГ ДАНА 
У БЛИЗИНИ СРБОБРАНА

На путу што повезује подунавску са потиском Војводином, пратећи ток
речице Криваје тик пре него што ће се ова спојити са Великим бачким 
каналом, ‘’ударићете’’ у градско насеље Србобран. Град се раније звао
Сентомаш, Хрвати га зову Свети Томо,  а Немац ће рећи Томасберг. Име 
је добио по симболичном називу за одбрамбени шанац - утврђење из
половине  века. Нарочито лепо мишљење о Србобрану имају житељи 
украјинског града Новомиргорода јер ‘’Сентомашани’’ су њихови побратими.
За ‘’најлепше стихове на српском језику објављене у прошлој години’’
Србобранци додељују награду ‘’Ленкин прстен’’. Проверите да нисте 
случајно баш Ви овогодишњи лауреат. У србобранској општини налази
се и село Турија у којем се, већ више од три деценије, одржава популарна
‘’Кобасицијада’’. Хиљаде људи сваког фебруара дођу да испрате 
проглашење најбоље индустријске кобасице а потом и проглашењепроглашење најбоље индустријске кобасице, а потом и проглашење проглашење најбоље индустријске кобасице а потом и проглашење
најбјбољољее кокобабасисицеце ккојојуу сусу ппророизизвевелили лличичноно ТТурурининцици. НаНа ллицицуу меместстаа моможежетете
партр иципирати као такмичичарар уу ббрзрзомом јједедењењуу кокобабасисицецеиилили, момождждаа, ддобобититии 
нагрраду као гост којоји јеје ддошошаоао иизз нанајујудадаљељенинијејегг меместста.а.

 ОД ПАСУЉА
ТЕМЕРИН СЕ ЉУЉА

Тамо где монотонију равнице Бачке нарушавају ретки брежуљци и 
омања корита речна, простире се вишенационална општина Темерин.
Умотан у најконтиненталнију климу у Србији гордо стоји градић Темерин 
са својим ‘’сателитима’’ селима Бачким Јарком и Сиригом. Река Јегричка 
тече кроз северни део општине па се, уз прећутну подршку комшијског 
хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, придружује корпулентнијој воденој 
сестри Тиси. Док неки леже на парама ова наша општина лежи на 
термоминералним водама богатог састава. Вода из бушотине крај 
олимпијског базена и спортске хале користи се за топли отворени 
термоминерални базен који, уз домаћине, радо користе и становници 
околних насеља и шире.  
између два Bean Festa, (пасуљијада, у преводу) Етно кућу Буцин салаш 
б ђ У Т С јобиђите. У Темерину се налази и дворац породице Сечењи с краја  обиђите У Темерину се налази и дворац породице Сечењи с краја

( )

вевевекакак , уу уу кокомеме се даданан с школују техничари. Горњокарловачки владика 
ЛуЛуЛукикијјајајаннн н МуМуМууушишишишицккццкцки,иии, ппоознат по томе што је Вуковој азбуци додао слово оо ‘’ђ’’, 
рођеен н јеје ууу ТТТемереререррининининуу уу 171777. године.

л 
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БЕЧЕЈ ДАЊУ ХОЋУ,
А ЈОШ ВИШЕ НОЋУ
Пловећи Војводином, прецизније реком Тисом (или неким од околних вештачких
канала) незаобилазна лука јесте Бечеј, хиљадугодишњи град, настао из тврђаве 
на ади Тисе. Истоимена општина, са преко 20.000 становника, привредно је,
друштвено и културно средиште Потисја. Башкари се у типично равничарском 
раскалашју: плодном тлу, гасу из земље, подземним лековитим водама и 
надземним пловним водама. У самом граду ћете, уобичајено за Војводину, 
имати прилику да обиђете и католичку и православну цркву. Српска православна 
црква Светог Ђорђа, специфична је због своја три торња и због иконостаса 
Уроша Предића. Кад сте већ тамо, посетите и столетну Бечејску бању. Културне
потребе задовољите у Народној библиотеци, Градском музеју, Историјском
архиву или Центру за културу. Док на Уметничкој колонији довршавате свој
најбољи акварел, око вас игра и пева ансамбл народних песама и игара
"Ђидо". Недалеко од Бечеја налази се дворац имена Фантаст који је припадао
"војвођанским Рокфелерима" породици Дунђерски, а сада је преуређен у хотел 
и ресторан. Крај дворца налазе се и капела са иконостасом маестралног, већ 
поменутог, Предића и ергела чије услуге туристи радо користе. На изласку (или
уласку) у Бечеј, зависи на коју страну вас пут даље води, обавезно застаните
покрај уставе на ушћу Великог бачког канала у Тису. Брана, за коју кажу да је
изашла из Ајфелове радионице, у периоду свога настанка (крај деветнаестог
века), била је једна од најсавременијих у свету. А кад се спусти мрак, Бечејци ће 
вам на некој чарди, у оквиру околних излетишта, са сетом причати о бечејском 
пиву и ‘’Паганинију тамбурице’’ Јаники Балажу, који је у Бечеју одрастао.

ТУРИСТИЧКА САБЉА
ОШТРИ СЕ КОД ЖАБЉА
Град и општина Жабаљ (Јосефдорф, што би
Немци рекли), незаобилазна су тачка на 
путу од Новог Сада ка Зрењанину, и обрнуто. 
Тамо ћете, у оквиру атрактивног комплекса
првих голф терена у нашој земљи, а под 
сенком монументалног споменика жртвама
рације из ругог светског рата, читав дан, 
са више или мање успеха, помоћу тапа 
(без канапа) тражити лоптици пут до девете
рупе. А када падне мрак, под условом да
је средина јуна, препоручујемо ужитак у
музичким саставима рок провенијенције у
оквиру фестивала Frogville.
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ИМА СВЕГА КОД ТИТЕЛСКОГ БРЕГА
Југоисточним делом Бачке, популарном Шајкашком, на ушћу Бегеја у Тису, над селима Виловом, 
Гардиновцима, Локом, Мошорином и Шајкашом - столује град Тител. 

Кажу да је добио име по римском цару Титу. Обилазећи барутану и касарну Шајкашког 
батаљона осетићете  дух ратника шајкаша чији су одреди у  веку својим брзим
чамцима на весла и мала једра – шајкама, реметили турске војне формације. По њима је цела
област и добила назив - Шајкашка. Посматрајући град и околину са висине, са Тителског брега,
можда добијете инспирацију, као некада
Стеван Пешић, да аутентично ‘’на своју руку’’
литерарно опишете ову област. Прошетајте
Мошорином, и замислите дечака Светозара
Милетића и девојчицу Исидору Секулић, 
који су се баш тамо родили. У Тителу, пак, 
поникли су Милева Марић - Ајнштајн као
и ‘’српски Џејмс Бонд’’ Душан Попов. Или
вам је, уместо свега овога, довољно да знате
да је подручје тителске општине пребогато 
теренима за лов и риболов.

НИКАКО 
НЕМОЈТЕ

ПРОПУСТИТИ:

• Специјални резерват природе „Тителски брег”зерват природе 

• Преводницу „Шлајзајз” ејуу Бечеју

• Вожњу катамараном по Јегричкој

• Салаш „Татић” у Србобрану

• Буцин салаш у Темерину

• Винарију „Виндуло” у Темерину

• Голф центар у Жабљу

• Манифестацију „Кобасицијада” у Турији, у фебруару

• Манифестацију “Просто к’о пасуљ” у Темерину, у јуну
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КАШТЕЛУ ИЗ ЕЧКЕ ЗАВИДЕ И МУСТРЕ БЕЧКЕ
Дворац Каштел у Ечкој, окружује предивни парк. Овај данашњи хотел одликује аутентични амбијент аристократске прошлости. Некада 
у власништву ердељског грофа Лазара Лукача, чува приче о трагичној судбини Михајла Лукача, о братоубиству, о чудним веровањима 

о спони Влада Цепеша и Лукача, о Атили Хунском и, најзад, великом композитору Францу Листу. Након предаха у Каштелу, а на путу ка 
кући, обавезна је посета оближњој православној цркви Светог Николе, најстаријој на овом подручју, те католичкој цркви из XIX века са три 

значајне иконе холандског уметника Ван дер Вена.

Зре анин, Нови Бечеj, 

Кикинда, Српска Цр а
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• Вина из Чоке

• Мамута Кику из КиКикиндеу

• Интернационални симпозијум скулптуре TERRAимпозију  у КикиндиA

• Остатке средњовековне е цркве Арача, близу Новог Милошева

• Специјални резерват природе Слано Копово

• Првомајски уранак у дворцу Фантаст

• Гушчију џигерицу у ветрењачиу  „Don Quijote“ код Бечеја

• Бисерно острво

• Бању Русанду у Меленцимау

• Етно села Бело Блато и Тигањицу

• Зрењанинску манифестацију Дани Пива

• Манифестацију „Великогоспојински дани” 
у Новом Бечеју, у августу

• Манифестацију „Дани Лудаје” у Кикинди, у октобру

• Музеј машина „Жеравица” и музеј „Котарка” 
у Новом Милошеву

• Музеј „Главашева кућа” ГГ у Новом Бечеју

• Спомен кућу „Ђуре Јакшића” у Српској Црњи

НИКАКО
НЕМОЈТЕ

ПРОПУСТИТИ:
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КЛИМА 
ФИНА ОКО
ЗРЕЊАНИНА
Идући ка Банату, према Зрењанину, из
Бачке вас, код Жабља, испраћа светски 
уређен комплекс првих голф терена у нашој
земљи. Главни град Баната, Зрењанин, 
трећи је по величини у Војводини. Град у
коме вас прожима неки нови оптимизам.
Ту на главном тргу налазе се Народни музеј,
Позориште, споменик Краљу Петру I,
Градска кућа… 
Овај град мостова Шпанци су некада 
звали ‘’Нова Барселона’’. И баш ту су
‘’четири коња дебела прешла преко Бегеја’’.

КОПОВО СЛАНО 
БОГОМ ДАНО
Преко пута Бечеја ‘’старог’’ и раскошног 
дворца Фантаст, налази се место Нови 
Бечеј. У његовој околини постоје изванредни 
услови за развој ловног и риболовног 
туризма. Пецароше и ловце прима хотел 
“Тиски цвет”, смештен уз саму реку Тису. 
Посебне туристичке атракције представљају 
Слано Копово, природни резерват ретких 
птица, биљака и животиња и јединствени
феномен цветања Тисе, са својим 
јединственим феноменом ‘’Тиским цветом’’. 
Слано Копово је међу последњим очуваним 
барама на слатинама Војводине.

СВИ ЖЕЛЕ СЛИКЕ
МАМУТА КИКЕ
Кикинда вам нуди свој Народни музеј, затим
Историјски архив, па једину сувачу на тери-
торији Војводине, и друге вредне грађевине 
из прве половине XIX века. Ту су и споменици
борцима Кикиндског партизанског одреда 
и песнику револуционару Јовану Поповићу.
Кикинђани се радују и поставци реплике
мамута, популарне Кике, у поменутом
Народном музеју, у оригиналној величини. 
Од 1982. године у овом граду делује 
Интернационални симпозијум скулптуре у
теракоти Terra, чија збирка представља 
јединствену збирку модерне теракотне скулптуре у свету.

ЖЕЛИМ СИНА ГУСКА ИЗ МОКРИНА
Мокрин, село из маште Мирослава Антића и Раше Попова, познат је по традиционалној 
манифестацији „Борба гускова”. На њој се пернати гладијатори такмиче у три категорије – 
сениори, двогоци и јуниори.

ДАЋУ СВАКУ 
ПАРУ ЗА
ЦАРСКУ БАРУ
Царска бара, специјални резерват природе, 
станиште је 250 врста птица. Представља
остатак некадашњег плавног подручја 
доњег тока Бегеја. То је изразит мозаик 
рибњака, мочвара, бара, шума, ливада и 
степа које су испресецане рекама, каналима 
и одбрамбеним насипима. Све то се најбоље 
доживи са брода.
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ДО ВРШАЧКОГ БРЕГА, ПРЕ СВЕГА
Тура по Вршцу, лепом винском граду на граници са Румунијом почиње шетњом по центру где ћете видети Римокатоличку катедралу 

Светог Герхарда, Српску православну цркву, Конкордију, Стеријину кућу, Апотеку на степеницама, најстарију апотеку на Балкану са 
сталном поставком слика Паје Јовановића, а потом и Патријаршијски двор и велелепну спортску халу “Миленијум”. Даље, пут вас 

води на Вршачке планине. Може пешке а може и бициклом. На врху брега, од XIV века стоји кула, која је данас атрактиван видиковац 
на банатска пространства, град и чувене вршачке винограде. Доле у вршачким виноградима, са сортама вина овога краја, упознаће 

вас, лично, витезови банатског винског реда “Свети Теодор”. Дегустација се подразумева.

ЈУЖНИ БАНАТ

Панчево, Ковачица, Вршац,  
Ковин, Бела Црква
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• Дане бербе грожђа - Грожђебалжђа - Грожђеба  у Вршцу

• Вина из: Виника, Селекте, Породичног подрума Недин,Селекте, Пор
Куће вина „РАБ“, винарије „Бахус“, подрума „АС“, инарије „Ба
подрума Крстов из Вршца, Великог Средишта 
и Гудурице

• Специјалитете и аутентични амбијент
ресторана „Динар“

• Галерије наиве и градитеља виолина Јана Немчека е
у Ковачици

• Велнес одмор у „Relax“-у из Ковачице

• Вожњу катамараном по Тамишу

• Специјални резерват природе „Краљевац”

• Макету тока Дунава у Ковину

• Етно кућу у Долову

• Дворце у Пландишту

• Манифестацију „Белоцрквански карневал”, у јуну

НИКАКО
НЕМОЈТЕ

ПРОПУСТИТИ:
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БЕЛОЦРКВАНСКЕ ВОДЕ
СВАКОМ ЋЕ ДА ГОДЕ
Белоцркванска језера (Главно, Врачевгајско, Шаранско,
Шљункара…) значајан су извор прихода општини Бела 
Црква. Језера су настала ископавањем шљунка, па је вода
прозирно зелена, а плаже пешчане.

СУВО ЗЛАТО
ДЕЛИБЛАТО
Делиблатска пешчара. Европска Сахара. 
Последња пешчара у Европи. Представља 
јединствени природни феномен проглашен 
специјалним резерватом природе. Тура обухвата
посете местима Банатска Паланка, Делиблато, 
Девојачки бунар… Мали песак је очувано 
степско станиште на којем и даље постоји 
традиционално сточарство. Можете се купати у
базенима, пловити чамцем по језеру, уживати у
гастрономској понуди, отићи до места где редовно 
долазе вукови, пешке или теренским возилом.
Пешчара је по мишљењу европских експерата
једно од најлепших места за посматрање птица, 
популарни "birdwatching" на Дунаву. Дубовачки
рит или потопљено оство Чибуклија, атрактивна 
су станишта свих птица селица.

НАИВНИ КАО
КОВАЧИЦА
Ковачица је место познато широм света по
школи наивног сликарства, чији мотиви су
чести на UNICEF-овим новогодишњим чести-
ткама. Тура обухвата посету галерији слика 
Бабка и једном од сликарских атељеа. Свака 
кућа у овој престоници наиве изгледа као
простор за изложбу слика.

ЈУЖНИ БАНАТ 
ЗА ПОЧЕТНИКЕ
Није вам доста јужног Баната. Онда правац 
до женског манастира Месић, једног је од
најзначајнијих манастира ових простора;
села Гудурица где заједно живе Срби,
Словенци, Македонци, Роми, Румуни, један
Турчин, стари посластичар, и Францускиња
заљубљена у поднебље. И сви они иду у
једну, гркокатоличку цркву да празнују и
православне и католичке свеце; Етно куће 
у Скореновцу са предметима из прош-
лости и двориштем са ватрогасним возилима
из 1891. године где можете чути и локалне 
певачке групе; села Идвор, родног места 
великог светског научника Михајла Пупина; 
села Јабука, специфичног по суживоту 
Македонаца, Срба и још 14 других нација 
који, такође, сви иду у једну цркву,
румунску православну; пловидбу шајком 
до села Иванова, са укрцавањем у Панчеву.
Обилазак сталне поставке, Иваново кроз 
време, одгајивачнице украсних птица, фарме
коза и меда, пецање, фотографисање живо-
тињског и биљног света.
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