
 

ВОЈВОЂАНСКА ТУРИЦА 
2 НОЋЕЊА У НОВОМЕ САДУ 

26. – 28. ЈУН 2020. / 17. – 19. ЈУЛ 2020. / 14. - 16. АВГУСТ 2020. 

18. - 20. СЕПТЕМБАР 2020. / 16. - 18. ОКТОБАР 2020. / 13. - 15. НОВЕМБАР 2020. 

КОВИЉ – НОВИ САД – ПЕТРОВАРАДИН – СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ – СЛАНКАМЕН 

  

 
„Гледам Банат, Срем и Бачку с Фрушке Горе, гледам тако, а у души лом. Ту је некад кажу књиге било море, чекало ме па пресушило...“  
О да, како то само Ђоле слика својим стиховима, можемо и да замислимо, или не, али књиге заиста кажу да је овде некад било море... 
Дубоко, плаво, бескрајно... Панонско... Мора више нема, остаде сва та равница, пространа, по мало само заталасана, плодна, 
меланхолично романтична... Остаје заиста непознаница, и где се деде то велико море, и како баш овде се родише највећи 
романтичари српске књижевности? Какву ли су само инспирацију нашли у њој? Запловимо по њој у ритму трочетвртинског такта 
валцера, и само ће нам се касти... На овој Војвођанској турици открићемо тајну Мародићевог иконостаса, али и Пајиног иконостаса. И 
још једна икона крије своју тајну, Предићева. Причаћемо о чика Свети, Ђури, Лази, Змају... Али и несрећном Бранку. Додирнућемо се и 
те бескрајно чудновате приче о Дунђерскима. Посетићемо светионике културе сербске. Уживаћемо у погледима и сновима које само 
равница може дати. Покушаћемо да се саживимо са њом и да откријемо ту скрајнуту романтичност скривену у њој. Лађа нас чека, 
идемо на панонско море! 

Програм путовања: 

1. дан путовања (петак)   Полазак из Ужица у 6 часова (Градски стадион), из Чачка око 7 часова („Еко“ пумпа на магистрали), Београда 
око 9.30 часова (Сајам). Путовање према Новом Саду. Успутна посета малом, идиличном бачком селу Ковиљ које је вековима укројено 
у један сасвим леп природни амбијент, посебно живописан на Шлајзу. Мало село, а толико значајно! Чак две православне цркве, 
родно место Лазе Костића, парк природе Аркањ, и наравно чудесни средњовековни манастир Светох Архангела. Верује се да је 
манастир основао Свети Сава, а како и због чега баш на том месту, е то је сасвим посебна и веома интересантна прича. Манастирска 
црква поседује јединствени ренесансни иконостас, ремек-дело Аксентија Мародића, једног сасвим чудног човека. Невероватан 
утицај италијанских мајстора, Рафаела и Леонарда, сасвим је видљив. Ту ћемо Вам пажњу усмерити на две сасвим посебне иконе. 
Потом ћемо се мало прошетати до капеле Свете Петке, старе, од черпича саздане, на светом месту. У њу се неким чудом уткао сада 
већ сасушени стогодишњи храст, на чијем врху се увек налази родино гнездо... Вратиће се роде, надамо се. Факултативно, одлазимо 
до резервата Аркањ у којем се на Дунавском рукавцу сместила стара чарда „На крај света“. Прича о Мики, Вареникама, 
каламбурима... Зашто да не, хајде да ручамо овде! А овде се руча фиш паприкаш надалеко чувен, и наравно риба (ако буде штука у 
мундиру, то ће бити права посластица). Време је сада да одемо и до те знамените вароши, града Новог Сада. По доласку, прво идемо 
у панорамски обилазак града, а током те туре сазнаћемо многе интересантности везане за овај, некада највећи град код Јужних 
Словена. Током 19. века овај град је био познат под именом „Атина Сербска“ и заиста је био „отечество ученијех Сербаља“. Сазнаћете 
и ко је кумовао данашњем имену града, приче о великим, али и малим људима који су неизоставни за ту, неодољиву боемску 
атмосферу коју Нови Сад поседује. Шта ћемо видети током тог панорамског разгледања? Прво, улицу Јована Цвијића и кућу сјајног 
новосадског кантаутора Ђорђа Балашевића, сасвим неизоставног у причи о Новоме Саду. Потом следи кућа Милеве Марић 
Ајнштајн где ћемо поменути неизоставно и „лудог Марићевог зета“. Ту је одмах и један од најстаријих новосадских ресторана „Бела 
Лађа“. Недалеко је чудновати Алмашки крај у којем ћемо у овом делу програма посетити знамениту Алмашку цркву, у којој се 
налази прелепа икона Богородице, ремек-дело Уроша Предића. Чућемо и причу о мистериозном нестанку села Алмаш. Настављамо 
даље кроз улицу Јована Суботића, крај Гркокатоличке цркве са интересантним мозаицима од мурано стакла, па потом крај лепе 
мале барокне Успенске цркве, и знаменитог Српског народног позоришта, најстарије театарске институције нашег рода. Булеваром 
Михајла Пупина проћићемо крај монументалне палате Бановине, данас средиште покрајинске Владе, потом крај споменика Јаники 
Балажу, чувеном новосадском тамбурашу. Кејом жртава рације проћићемо покрај Дунава и крај споменика „Породица“ који 
подсећа на злочин из Другог светског рата. Универзитетски град, чувени СПЕНС, палата „Кувајћанка“, Булевар Ослобођења, 



 
стадион „Карађорђе“... И на крају, пре него што се коначно и сместимо, видећемо Јеврејску улицу са чудесном причом и 
велелепном Синагогом. Смештај у хотел у касним поподневним сатима. Одмор. Слободно вече за индивидуалне активности. Ноћење. 

2. дан путовања (субота)   Доручак. Полазак у 9 часова ка Карловцима. Успутни панорамски осврт на Подграђе Петроварадинске 
тврђаве – јединствену барокну амбијенталну целину у нашој земљи (кућа бана Јосипа Јелачића, Магистрат, Београдска капија). 
Такође, успут ћемо на кратко застати на локалитету Везирац на којем се налази једна интересантна црква посвећена Снежној Госпи. 
Испричаћемо причу о Аустро-Турском рату, и великој Петроварадинској битки која се одржала баш на овом месту за које је везано и 
само Божије чудо. Брзо ћемо стићи и до дивних Сремских Карловаца. А Карловци, ух то је једна сасвим посебна прича... Да ли да је 
почнемо са Благодјејанијем, митрополитом Стратимировићем, Богословијом која је друга по старини у православном роду? Или да 
прво поменемо српске патријархе крај њиховог велелепног двора, невероватно лепу рококо цркву Светог оца Николаја, или 
можда чесму „код четири лава“, или најпре да казујемо о најстаријој Гимназији код Срба, Мајској скупштини, Магистрату, 
апотеки...? Не знамо ни ми сами одакле да почнемо, али однекуда морамо... Неко ће одмах додати, а вино, куглофи? О да, то 
свакако! Та прича не сме да се изостави! И бермет и рајнски ризлинг, али и чудновати Аузбрух! И наравно краљевски или царски 
куглоф, са чоколадом, са грожђицама, берметом... Опционо, посетићемо знаменити Музеј меда и винарију „Живановић“ где ћемо 
чути сасвим лепе приче, и наравно где ћемо „коштати“ карловачка вина уз малу закуску. Потом одлазимо до Петроварадинске 
тврђаве, познате по називу „Гибралтар на Дунаву“. Тврђава је грађена крајем 17. века на темељима старог римског утврђења. Са 
терасе, крај чувеног сата, уживаћемо у невероватном погледу на варош Новосадску. Краћи предах на тврђави, те одлазак до 
центра Новог Сада. Пешачки обилазак прелепог историјског језгра, опет уз дивна казивања... Трг Слободе је главни градски трг 
окружен дивним палатама из 19. века. У његовом центру се налази споменик великом Светозару Милетићу. Невероватан човек по 
ономе што је урадио за српски род, и наравно готово потпуно заборављен! Ту је и дивна Градска кућа, као и римокатоличка жупна 
црква Име Маријино, погрешно звана катедрала. Иза те цркве је права мала италијанска пјаца, Порта, са палатом Плебаније и 
палатом „Ватикан“. Прошетаћемо се главном пешачком зоном града, Змај Јовином улицом до њеног краја, а на њеном крају је 
величанствени Владичански двор и споменик Јовану Јовановићу Змају. Иза двора, налази се Саборна црква Светог Ђорђа са 
иконостасом Паје Јовановића. Међу тридесет и нешто икона, крије се једна сасвим посебна... Ћурчијски сокак са здањем Матице 
Српске – најстарија и најугледнија културна институција Српског народа. На крају шетње, посетићемо Дунавску улицу која је окићена 
барокним грађанским палатама из 18. и 19. века. Свака од ових палата има неку своју причу, о сапунџији, првој штампарији, 
Дунђерскима, првом фотографу на нашим просторима, „Црногорској амбасади“... И наравно, о кибиц фенстерима. На крају улице је 
лепи Дунавски парк са својом фонтаном „Фрајла“ и језерцем са малим острвом на којем се налази тужна врба... Она и данас тугује 
за једном царицом... Остављамо Вас да самостално уживате у Новоме Саду. Увече, опциони одлазак на један од бројних Ченејских 
салаша на вечеру уз неизоставне тамбураше. Ноћење. 

3. дан (недеља)   Доручак. Одјава из хотела до 9 часова. Одлазак из Новог Сада. Путовање аутопутем ка Београду, а потом ћемо 
кренути пут Сланкамена крај идиличног сремачког сеоца Крчедин. До Сланкамена се спуштамо вијугавим путем, и ту ће нас већ 
очарати поглед на заталасани терен, Дунав и ушће реке Тисе. Проћићемо и крај неких рушевина, које би смо свакако сметнули из 
погледа да није ту и прича, која ће нам сасвим сигурно погледе управо усмерити ка њима. То су рушевине древног  римског 
града Acunicum, једног од најважнијих на утврђеном лимесу Римске империје. Посетићемо најстарију цркву у Војводини, цркву 
Светог оца Николаја. Први писани помен ове цркве је из 1501. године, а према предању цркву је подигао Вук Гргуревић, у народу 
познатији као Змај Огњени Вук, унук деспота Ђурађа Бранковића. Спустићемо се до саме обале Дунава, где ћемо уживати у сјајном 
амбијенту Сланкамена. Ту ћемо чути једну сасвим чудну причу која ће нам казивати о тајнама три шкриње, и Атили Хунском, бичу 
Божијем. Слободно време за индивидуалне активности, или факултативни одлазак до фантастичног атељеа вина „Шапат“ укројеног 
у дивни сланкаменачки пејзаж. Пространи виногради се налазе око дивне винарије која представља данас синоним за високи вински 
туризам посебног стила. Осетићете се заиста посебним у овом нестварном амбијенту. Посетићемо подрум, упознати се са 
производњом вина, наравно „коштаћемо“ та вина, и на крају ручати у дивном ресторану са погледом на Дунав. У договорено време, 
крећемо нашим кућама. Неко стиже пре, неко нешто мало касније... Крај путовања. 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕНА ПУТОВАЊА 
ЦЕНА ПАКЕТА 

ДОДАТНИХ УСЛУГА 

9.500,00 динара 

7.500 динара 

Цена пакета додатних услуга обухвата: 

 Обилазак чарде „На крај света“ у Ковиљу, са ручком 

 Вечера на неком од ченејских салаша 

 Дегустацију вина у Карловцима са закуском и посетом Музеју 

меда 

 Посета атељеу вина „Шапат“ у Сланкамену, обилазак, дегустација 

и ручак 

Цена путовања обухвата: 

 Превоз високоподним туристичким аутобусом на наведеној 

релацији (клима/грејање, аудио –видео опрема) 

 2 ноћења са доручком („шведски сто“ – самопослуживање) у 

хотелу са 3* у Новом Саду 

 смештај у двокреветне или трокреветне собе са купатилом 

(углавном су собе са зесебним лежајевима стандардне 

величине, и нешто соба са француским лежајем) 

 Обиласке према програму уз тумачење туристичког водича 

 Услуге професионалног туристичког водича током целог 

путовања 

 Организационе трошкове 

Цена путовања не обухвата: 

 Све остале не поменуте услуге 

 Доплату за смештај у једнокреветној соби – 2.500 динара 

 Додатне, факултативне услуге, уколико нису резервисане и 

уплаћене у агенцији у виду понуђеног пакета 

На лицу места је могуће посебно доплатити додатне услуге, али 
по следећим ценама: 

-     Обилазак чарде „На крај света“ у Ковиљу, са ручком: 1.200 
динара 

-     Вечера на ченејском салашу: 2.500 динара 

-     Дегустација карловачких вина, посета винарији и Музеју меда, и 
мала закуска: 1.500 динара 

-     Посета атељеу вина „Шапат“ у Сланкамену, дегиустација вина, 
обилазак подрума и ручак: 3.000 динара 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 

 Готовински - приликом пријаве за путовање уплаћује се минимум 40% од укупне вредности аранжмана, док се остатак исплаћује 10 

дана пре путовања 

 Платним картицама – „Dina“, „Master Card“, „Visa“, „American Express“ 

 Административном забраном – на име резервације се плаћа 40% од укупне цене аранжмана (готовински или картицом), а остатак до 

пуне цене аранжмана се отплаћује забраном на плату до 20.12.2020. 

 Чековима грађана - на име резервације се плаћа 40% од укупне цене аранжмана (готовински или картицом), а остатак до пуне цене 

аранжмана се отплаћује чековима до 20.12.2020. 

 



 
 

 

ОПИС СМЕШТАЈА: 

ХОТЕЛ „ВИГОР“ 3***, Нови Сад   http://www.hotelvigor.com/ или сличан 

Мали удобан породични хотел, који је недавно добио своју трећу „*“, те тиме потврдио своју упорност на задовољавању потреба 
савременог госта. Налази се у резиденцијалном кварту града Телеп, на Бул. Патријарха павла, и недалеко од кварта Лиман. Од центра 
Новог Сада хотел је удаљен око 3 км. Хотел поседује рецепцију птворену 24 сата, лоби са дневним боравком, салон за послужење 
доручка („шведски сто“). Собе су мале по величини, али удобно опремљене, све са купатилом и ТВ. Цео објекат поседује бежичну 
интернет везу. Препорука је да се до центра града, и из центра града до хотела користи такси који је у Новом Саду веома повољан. 

 

У случају недовољног броја пријављених путника, рок за отказ аранжмана је 5 дана пре пута. ОРГАНИЗАТОР задржава право корекције 
цена услед промена на монетарном тржишту или промена цена смештаја или превоза. ОРГАНИЗАТОР задржава право измене 

програма путовања, односно редоследа појединих садржаја у програму услед објективних околности. Аранжман је рађен на бази 
минимум 40 путника. Уз аранжман важе Општи услови путовања организатора, усаглашени са „YUTA“ стандардом. Организатор 
путовања Лиценца број: ОТП 269/2020. Према Закону о туризму организатор има прописану полису осигурања бр. 30000015948 

(осигурана сума у висини од 400.000€) МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД, Акционарско друштво за осигурање, Београд. 

Subagent Hedonic Travel d.o.o.,Gavrila Principa 52, Beograd. matični broj 17038001, Licenca broj: OTP 89/2020 

 

 

http://www.hotelvigor.com/

