
 

А Х ,  Т А  Р А В Н И Ц А …

Србија ствара инспирацију је кампања националне платформе Србија ствара. 

Више информација о платформи и активностима можете пронаћи на званичном порталу     

Сремски Карловци – заувек 
поносни, заувек аутентични.

Незаборавни доживљај? Бродић 
који вас превезе на речно 
острво Крчединска ада, по којем 
слободно трче дивљи коњи…

Некада утврђење које брани од 
Турака, потом рудник, данас 
бања – Врдник.

Од укупно 35 манастира на 
Фрушкој гори, саграђених у 
средњем веку, сачувано је 16.

број:

②
јун 

2020.
контакт

Фото: Слађана Вурунић
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#SrbijaKaoInspiracija

www.serbiacreates.rs  

#SrbijaKaoInspiracija

https://www.serbiacreates.rs/kontakt/sr/148


 

· 25 km од Новог Сада за 37 мин

· 85 km од Београда за 1h 20 мин

· 320 km од Ниша за 3h 27 мин

Аутомобил

Аутобус

Воз

Животне одлуке 
једног острва 
Кажу да су године и животно 
искуство потребни да човек схвати 
како то непрегледно и тепсијасто 
пространство, поглед који бациш и 
више се не врати, већ лелуја и лута 
над пољима младог жита - нису ништа 
друго до слобода. Слобода избора... 
Мора више нема. Ни таласа и риба. 
Ал’ остаде острво као живи доказ 
како природа уме да се прилагоди 
сопственим радикалним одлукама. 
„Нема више мора? Умем ја да будем 
острво и једној равници“, рече 
поносно Фрушка гора и постаде 
уточиште опојног мириса липе и свеже 
покошеног, топлог жита.
Живот је то. Слобода је то.

Чиме доћи:

Фото: Слободан Ботошки
#SrbijaKaoInspiracija

https://www.google.com/maps/dir/Ниш/Fruška+gora/@44.2354245,19.6848753,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4755b0c240c81f65:0x56319fe3122ac3cd!2m2!1d21.8957589!2d43.3209022!1m5!1m1!1s0x475b094881e683e7:0xc1f22e3d1483a4c2!2m2!1d19.7093272!2d45.1570803!3e0?hl=sr
https://www.google.com/maps/dir/%D0%9D%D0%B8%D1%88/Fru%C5%A1ka+gora/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4/%D0%9A%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8/Banja+Vrdnik,+Vojvo%C4%91anske+brigade,+%D0%92%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/43.3209858,21.9007064/@45.1119604,20.0428909,10.35z/data=!4m39!4m38!1m5!1m1!1s0x4755b0c240c81f65:0x56319fe3122ac3cd!2m2!1d21.8957589!2d43.3209022!1m5!1m1!1s0x475b094881e683e7:0xc1f22e3d1483a4c2!2m2!1d19.7093272!2d45.1570803!1m5!1m1!1s0x475b10613de93455:0xb6f7d683724fe28!2m2!1d19.8335496!2d45.2671352!1m5!1m1!1s0x475ae3311d9fb0b5:0x37cc14ed31daee2b!2m2!1d20.1228944!2d45.18255!1m5!1m1!1s0x475b04a43adf8bdd:0x9cf011f0e8a1b3ae!2m2!1d19.9364586!2d45.2037357!1m5!1m1!1s0x475b062e7b5ea757:0xc79275ad3d5a25dd!2m2!1d19.788958!2d45.1269841!1m0!3e0?hl=sr


 

Где спавати?
Препоручени смештај:

Приватни 
апартмани на 
Фрушкој гори

Одговор на питање где ће вас одвести стрми путељци Фрушке горе, 
зависи искључиво од тога који мирисни траг пратите – вина, тамјана или 
пак липове шуме. Треба ли вам духовна, ментална или телесна храна? И 
тако опет дођосмо до животних избора... Фрушка гора нуди све. 

Фото: Дејан Закић
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1.  Фрушка гора  
и Сремски Карловци

Преноћиште Лугарница - цена од 1.500 РСД

Собе Гајић - цена од 2.000 РСД

Планинарски дом Стражилово 
цена од 750 РСД

#SrbijaKaoInspiracija

https://www.lugarnica.rs
http://www.sobegajic.rs
http://www.strazilovo.org


 

Шта радити?

МАНАСТИРИ
Фрушкогорски 
манастири
цена од 1.500 РСД

OFF ROAD 
Фрушка гора off road
цена 4.700 РСД

ПЛОВИДБА 
Пловидба Дунавом и 
Рукавцима
цена 4.900 РСД

АНТИСТРЕС 
Антистрес излет
цена 2.390 РСД

РЕЛАKC 
Вино & Спа
цена од 3.800 РСД

ИЗЛЕТИ 
Излетнички програм
НП Фрушка Гора

ПЕШАЧЕЊЕ
Пешачка тура
цена 1.500 РСД

РЕЛАKC
Фрушкогорски ужитак 
за целу породицу
цена од 1.200 РСД

Фото: Слободан Ботошки

Бициклизам и планинарење– 
Зграда Информативног центра 
Националног парка налази се на 
Иришком венцу, код споменика.

Рута за бициклисте

Предлог тура планирења

❶
❷

#SrbijaKaoInspiracija

http://www.lavli.rs/lavli-travel-fruskogorski-manastiri.php
http://www.lavli.rs/lavli-travel-fruskogorski-manastiri.php
http://www.magelan.rs/srbija/izleti/izleti_organizovane_grupe/3084-cortanovici_off-road.html
https://www.avenijans.com/index.php/incoming/2013-04-08-20-31-26/plovidba-dunavom-i-rukavcima
https://www.avenijans.com/index.php/incoming/2013-04-08-20-31-26/plovidba-dunavom-i-rukavcima
https://www.srbijazamlade.rs/putovanja/vojvodina/antistres-izlet-fruska-gora-banja-vrdnik-sremski-karlovci
https://www.serbianadventures.com/sr/adventure/view/704/fruska-gora-vino-spa
https://www.npfruskagora.co.rs/cir/izletnicki-program/
https://www.jungletribe.rs/destinacije/evropa/srbija/izlet-fruska-gora-pesacka-tura
https://www.serbianadventures.com/sr/adventure/view/698/fruskogorski-uzitak-za-celu-porodicu-polazak-iz-novog-sada
https://www.serbianadventures.com/sr/adventure/view/698/fruskogorski-uzitak-za-celu-porodicu-polazak-iz-novog-sada
http://www.fruskagora-dunav.rs/sr/poezija-u-pokretu/biciklizam/
http://www.fruskagora-dunav.rs/sr/fgdr-ponuda/programi-i-turisticke-agencije/


 

Обилазак 
манастира
Од укупно 35 манастира на Фрушкој 
гори, колико их је саграђено у 
периоду од XV до XVIII века, до данас 
је сачувано 16 и сви су активни: 
Крушедол, Петковица, Раковац, 
Велика Ремета, Дивша, Ново Хопово, 
Старо Хопово, Јазак, Мала Ремета, 
Гргетег, Беочин, Привина Глава, 
Шишатовац, Кувежедин и Раваница. 

Водичка служба и ценовник 
(полазак из Сремских Карловаца) 

Организован обилазак 
манастира (полазак Нови Сад)
Путказ 021 и Магелан

Винарија Киш  - Сремски Карловци 

Винарија Косовић - Сремски Карловци

Винарија Дулка - Сремски Карловци

Винарија Живановић и Музеј 
пчеларства - Сремски Карловци

Винарија Бајило 
Сремски Карловци

Мачков подрум - Ириг 

Винарија Ковачевић - Ириг 

Ердевик винарија - Ердевик

Посета винаријама
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Фото: Иван Цакић

❶ ❷

Фото: Филип Петронијевић

#SrbijaKaoInspiracija

#SrbijaKaoInspiracija

https://karlovci.org.rs/index.php/inf/v-dic-sluzb
http://vinarijakis.com
https://www.vinarijakosovic.com
http://vinarijadulka.rs
https://web.facebook.com/pages/Vinarija-Živanović/294383320722165?_rdc=1&_rdr
https://vinarijabajilo.rs
http://www.mackovpodrum.co.rs/sr/
https://vinarijakovacevic.com
https://www.erdevikwinery.com/en/home/


 

Шта јести?

Уколико сте пратили мирис вина, 
сигурно вам на том путу није 
промакла ни храна. За све друге, 
топла препорука су свакако: 
разне врсте чорба и војвођанских 
паприкаша, гулаш од дивљачи, 
штрудла с маком или орасима, 
домаћи пекмези... Ммм и гомбоце 
(кнедле) с шљивама. У Војводини се 
увек добро јело.

Гастрономски доживљаји на Фрушкој гори

Због инфраструктурних радова обустављен је железнички 
саобраћај између Београда и Новог Сада. Завршетак радова 
планиран је на јесен 2021.

САВЕТ ВИШЕ

Препоручени 
догађаји

Фрушкогорски маратон - Један од најстаријих 
маратона овог типа у Европи се већ четврту деценију 
за редом одржава 19. и 20. септембра сваке године. 
Пријаве и информације могуће је пронаћи на овом 
линку. Котизација износи 300 РСД.

Карловачка берба грожђа – Грожђебал, тродневна 
манифестација у част вина и грожђа, одржава се 
првог викенда септембра у Сремским Карловцима.

❶
❷
❸

❹
❺
❻

Видиковац ресторан

Бескрај

Гулаш ал’ баш

Фрушкогорска тераса

Фрушкогорска лугарница

Бели чин

Фото: Тања Лековић
#SrbijaKaoInspiracija

https://www.fruskogorski-maraton.com/uvodna-rec/
https://www.fruskogorski-maraton.com/uvodna-rec/
https://web.facebook.com/Grozdjebal/?_rdc=1&_rdr
http://www.vidikovac.rs
https://www.beskraj.rs
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restoran-Gulaš-al-baš-Irig-104890331010766/
http://www.fruskogorska-terasa.rs
https://www.lugarnica.rs
https://belicin.rs/


 

Из правца Београда најбрже 
је стићи аутопутем преко 
Руме, а из Новог Сада преко 
Сремске Каменице и Раковца.

· 76 km  од Београда

· 25 km од Новог Сада

2. Бања Врдник
У време Аустро-Угарске била је утврђење против упада 
Турака. У 19. веку -  индустријска варошица и рудник. 
Данас је Врдник извор термоминералне воде и бања у 
чијим чарима се ужива током целе године…

Где спавати?
Препоручени смештај:

Приватни 
апартмани

❶
❷
❸
❹

Вила Извор - цена од 2.800 РСД

Планат брвнаре - од 4.300 РСД

Сунчани брег  - апартмани од 8.000 РСД

Врдничка вила - од 1.200 РСД

Фото: Миодраг Марјановић
#SrbijaKaoInspiracija

http://www.vilaizvor.com
http://www.fruska-gora.com
https://suncanibreg.info
http://www.vrdnickavila.com


 

Шта јести?
Ринфлајш или како кажу локалци 
- "супе, соса, меса", неизоставни 
је део недељне војвођанске трпезе. 
Да ли сте некада пробали сос од 
мирођије? Недеља у Војводини је 
врхунски хедонизам... 

У самом центру бање постоји неколико, врло добро 
снабдевених продавница.

Шта радити?

ВРДНИЧКА КУЛА
Фантастични видиковац 
изградили су Римљани за време 
Марка Аурелија 287. године, 
превасходно као осматрачницу 
за одбрану Сирмиума (Сремска 
Митровица), иначе једне од 
четири престонице Римског 
царства. 

АВАНТУРА ПАРК
На простору испод Врдничке 
куле, са вијугавим спустом од 
450 метара и 30 платформи. 
Цена је: 2.000 РСД, а доплата 
за инструктора износи: 500 
РСД. Резервације на број 
телефона: 022 21 55 271  

ИЗЛЕТ  НА ЈЕЗЕРУ
На територији општине Ириг 
налази се неколико језера која 
се користе за спорт, рекреацију 
и одмор – Међеш, Добродол, 
Броковац, Шелевренац. 
Дозвољен је спортски риболов. 

❶
❷

Фрушкогорски јелен

Етно ресторан Етно комплекса Врдничка кула

Фото: Тања Лековић

#SrbijaKaoInspiracija

https://etnoselo-vk.rs/adrenalin-park.html
https://etnoselo-vk.rs/adrenalin-park.html
https://www.google.com/maps/place/Борковац/@45.0430036,19.8128824,16z/data=!4m5!3m4!1s0x475ba985038ebce1:0xd030635d8ea4dfb2!8m2!3d45.0428198!4d19.818681?hl=sr
https://www.google.com/maps/place/Jezero+Dobrodol/@45.0537815,19.9131881,13z/data=!4m5!3m4!1s0x475baaaac03bacfb:0xa9e2fcd16b89a790!8m2!3d45.0501692!4d19.9457138?hl=sr
https://www.google.com/maps/place/Jezero+Šelevrenac/@45.0794788,19.9722279,13z/data=!4m5!3m4!1s0x475affc94f02f9b3:0x3771c7fd6a76e46a!8m2!3d45.0797182!4d19.9901659?hl=sr
https://www.google.com/maps/place/Jezero+Međeš/@45.0787084,19.916042,15z/data=!4m5!3m4!1s0x475b00f594f18e57:0x64bd87691db91149!8m2!3d45.0801105!4d19.9144335?hl=sr
https://fruskogorskijelen.com
https://www.etnoselo-vk.rs/kontakt.html


 

Из правца Београда најбрже је стићи аутопутем до Бешке – ресторан 
Сидро, одакле се бродићима долази до Крчединске аде. За више 
информација о бродићима позвати број телефона 063 113 60 24.

67 km од Београда 41 km од Новог Сада

3. Крчединска ада
42 врсте инсеката, 26 врста риба, 11 врста водоземаца, 7 врста 
гмизаваца, 206 врста птица, 26 врста сисара настањују речно 
острво смештено уз леву обалу Дунава наспрам насеља Крчедин. 
Значајан део Специјалног резервата природе „Ковиљско-
петроварадински рит“, обале дуге чак 10 километара.

In Club -  Инђија 

Апартмани Корд 2 - Инђија

Пансион Сидро - Бешка

Салаш Стојшић - Бешка

Преноћиште Кеј - Стари Сланкамен

Моја успомена - Чортановци

Банстолка - Банстол

Где спавати?
Препоручени смештај:

❶
❷
❸
❹

❺
❻
❼

Фото: Александар Мишић
#SrbijaKaoInspiracija

http://kord2apartmani.com/en/apartments/
http://www.sidro.co.rs
http://www.salasstojsic.com
https://vojvodina.travel/restoran-sa-prenocistem-kej-stari-slankamen/
http://www.mojauspomena.rs
https://vojvodina.travel/kuca-za-odmor-banstol-cortanovci/


 

Где јести?
Најближе продавнице и 
пекаре налазе се у самом 
центру Бешке, Крчедина и 
Сланкамена.

Крчединску аду најбоље је посетити у периоду од јуна до 
септембра, због временских услова и водостаја реке.

САВЕТ ВИШЕ

Шта радити?

ВОЖЊА БРОДИЋИМА
Вожња бродићима почиње у 
ресторану Сидро у Бешкој - за 
све инфромације позвати број 
телефона 063 113 60 24. Цена 
изнајмљивања брода износи 
5.500 РСД и вожња траје око 30 
минута.

СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ
Очуваном традицијом у 
општини Инђија истиче 
се најмлађе насеље 
Сланкаменачки виногради, на 
падинама побрђа Кошевац. 

БИЦИКЛИЗАМ
На трансевропској 
бициклистичкој рути ЕуроВело 
6 која спаја Атлантски океан 
и Црно море и која пролази 
територијом општине Инђија, у 
Бешки је уређено одмориште за 
циклотуристе.  

❶
❷
❸

Салаш Стојшић - Бешка

Сидро - Бешка

Мерак ми је - Крчедин

Фото: Слађана Вурунић
#SrbijaKaoInspiracija

https://www.google.com/maps/place/Restoran+Sidro/@45.167229,20.0721713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x475afc4555555555:0xac55747fe9e4bd59!8m2!3d45.167229!4d20.07436
https://www.google.com/maps/place/Slankamenački+Vinogradi/@45.1591249,20.1898652,14.15z/data=!4m5!3m4!1s0x475afb2425018953:0xcd078b54ddd4f2ae!8m2!3d45.1578504!4d20.204375
http://www.salasstojsic.com
http://www.sidro.co.rs
https://www.facebook.com/pg/merakmijekrcedin/about/?ref=page_internal

