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Sırbistan'ı 
yakından 
tanıyın
Avrupa'nın en büyük kanyonunun üzerindeki gözetleme nok-
tasından hayranlık uyandıran bir manzara. Dalgalı bir nehirde 
rafting yapmanın heyecanı. “Midede hissedilen” bir trompet 
sesi. Bir yudum yerel şarap. Şifalı kaplıca suyunda rahatlama. 
Ortodoks manastırından anıtsal bir fresk. Tarih öncesi figürl-
er. Size “kardeşim” ve “arkadaşım” diye hitap eden bir yabancı. 
Sırbistan’da yakından deneyimleyeceğiniz şeylerden sadece 
birkaçı bunlar.

Burada yollar şehirlere, köylere, kaplıcalara, nehirlere, anıtlara 
ve festivallere çıkar. Ölçülemez doğal güzelliğe sahip tablo 
gibi güzelliklere unutulmaz bir yolculuğa çıkın. Yüzyıllardır 
gelişen otantik bir kültürle tanışın. Kendinizi güvende hisse-
din ve samimi konukseverliğin tadını çıkarın.
Entdecken Sie Serbien, indem Sie es schmecken, riechen, 
hören und berühren.

Sırbistan’ı tadarak, dinleyerek ve dokunarak keşfedin. 

Bir deneyim yolculuğu olarak Sırbistan. Heyecan 
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Canlı Şehirler
Çok sayıda millet ve medeniyet, Sırp şehirlerinin bugünkü 

görünümünü ve ruhunu etkilemiştir.
 

Sava ve Tuna'nın birleştiği yerdeki metropol Belgrad'dan, 
2022'deki Avrupa Kültür Başkenti Novi Sad'a ve güneydeki Niş'e 

kadar, Sırp şehirleri yüzlerce ve binlerce yıldır hayatın aktığı 
yerlerdir.

Fırsat bulursanız, özel bir yaşam tarzı sunan birçok güzel şehir ve 
kasabadan bazılarını tanımalısınız. 
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Belgrad 
Belgrad hakkında heyecan verici ve 
merak uyandıran bir şey var. Belgrad'da 
Sava nehri güçlü Tuna'ya teslim 
oluyor ve Pannonian ovası yavaş yavaş 
“dalgalanmaya” ve tepelere ve dağlara 
dönüşmeye başlıyor. Kültürel etkilerin 
kavşağında bulunan Belgrad, hayatın 
asla durmadığı bir şehirdir. Cazibesinin 
sırrı, çeşitli, bazen karşıt fikirleri ve dünya 
görüşlerini kabul etmesindedir.

Belgrad'ın ruhunu sokaklarında, 
mimarisinde, anıtlarında, parklarında 
ve her şeyden önce halkının 
misafirperverliği ve samimiyetinde fark 
edeceksiniz. Kalemegdan, en büyük 
şehir parkı ve Belgrad Kalesi'ne ev 
sahipliği yapıyor.

01

02
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Knez Mihailova
Caddesi

Kalemegdan

Şehir merkezindeki Knez Mihailova 
Caddesi sadece bir alışveriş bölgesi 
değil, aynı zamanda her biri Belgrad 
hikayesinin bir parçasını taşıyan çeşitli 
önemli binalarla şehrin kimliğinin 
koruyucusu durumunda. Merkezi 
yaya bölgesi ve çevresindeki sokaklar, 
fantastik atmosferi tamamlayan 
müzisyenler ve sokak sanatçıları 
ile restoranlar, kafeler, galeriler ve 
butiklerle doludur.

Kalemegdan, en büyük şehir parkı ve Belgrad Kalesi'ni barındırıyor.
Kalemegdan'da yapacağınız yürüyüş size Roma döneminden günümüze uzanan bu 
ünlü kalenin tarihini öğrenme fırsatı sunuyor. Burada ayrıca Victor Anıtı, Belgrad 
Hayvanat Bahçesi, Askeri ve Doğa Tarihi Müzeleri, Ružica Kilisesi ve St. Petka 
Şapeli'ni de görebilirsiniz. Tüm bu mekanlar Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği 
noktanın muhteşem manzarasına sahiptir. Kalemegdan Kalesi'nin eteğinde, Sava 
nehrinin hemen yanında, eski gümrük depoları olan Beton Hala, şimdi çok sayıda 
mükemmel restoranlara ev sahipliği yapıyor.

01   Avala kulesi
02  Sava Nehri
03  Knez Mihailova caddesi
04  Kalemegdan
05  Victor anıtı

03

05

04
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Aziz Sava 
Tapınağı

Kosančićev 
Venac

Vračar platosunda dünyanın en büyük Ortodoks kiliselerinden biri yer alıyor. Sırp 
Ortodoks Kilisesi'nin kurucusuna adanan Aziz Sava Katedrali, Sırp-Bizans tarzında 
inşa edilmiştir ve aynı anda 10.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlayabilir. Tapınağın 
içinde, yaklaşık 15.000 metrekarelik büyük bir mozaik tasarım oldukça özel bir 
izlenim bırakıyor.

Şehrin en eski korunmuş bölgesinde 
çekiciliği ve eşsiz ortamı içinize çekin. 
Yenilenmiş Sırp devletinin bu eski 
idari, manevi ve ekonomik merkezinde, 
19. ve 20. yüzyılların geleneksel Balkan 
mimarisi ve Avrupa tarzlarıyla kaplı 
yapraklı sokaklarda, St. Michael 
Ortodoks Kilisesi, Prenses Ljubica'nın 
Rezidansı, Uygulamalı Sanatlar 
Müzesi’ni ve “?” geleneksel tavernasını 
bulabilirsiniz.

Yeni 
Belgrad
“Yeni” olarak adlandırılan bir yerin ne 
kadar çok katman, ilgi çekici yer ve tarih 
içerebileceği büyüleyici bir beklenti 
yaratır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 
Sava'nın sol yakası, Le Corbusier'in 
ruhundan ve modernite fikirlerinden ve 
bu yeni çağın estetiğini ve değerlerini 
sadakatle yansıtan "Esprit Nouveau" 
fikirlerinden ilham alan yeni bir kentsel 
alanın ortaya çıkmasına neden oldu.

Sırbistan Sarayı, “Sava” Kongre Merkezi, 
Çağdaş Sanat Müzesi ve “Belgrade Štark 
Arena” spor salonu, Yeni Belgrad'daki 
önemli yapıların başlıca örnekleridir. 
Son birkaç on yıllık süreçte, şehrin 
bu bölümü, modern oteller, alışveriş 
merkezleri ve ofis binalarıyla dolup 
taşan modern bir ticaret bölgesine 
dönüştü.

02

01

03
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Skadarlija
20. yüzyılın ilk yarısından kalma eski 
bohem semt, romantik atmosferiyle 
görenleri hala büyülüyor. Restoranlarda 
ve geleneksel kafanalarda, 
Sırp mutfağının ve müziğinin 
neredeyse değişmeden korunmuş 
spesiyalitelerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Zemun

Doğal 
cazibe merkezleri

Bir zamanlar Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu'nun sınırı olan ve şimdi 
Belgrad şehrinin ayrılmaz bir parçası 
olan Zemun, Arnavut kaldırımlı 
sokaklar, rıhtımlar, alases (nehir 
balıkçıları), eski ve yeninin kokusunun 
hikayesidir. Yapay tepeler üzerine 
kurulmuş olan Zemun, Millenium Tower 
olarak da bilinen Gardoš ile ünlüdür.

Nehir gezinti yolu boyunca çok 
sayıda bar, yüzen “splav” ve restoran 
bulunmaktadır.

Belgrad'ın iki büyük nehir üzerinde, 
yapay bir gölün yanında ve bir dağa yakın 
konumu, şehrin açık hava etkinlikleri için 
sayısız fırsat sunduğu anlamına geliyor.

Tuna ve Sava'nın seyrini takip ederek, 
yürüyerek veya bisikletle, peyzajlı 
yürüyüş yolları boyunca, sayısız cazibe 
merkezini tanıyabilirsiniz: Belgrad 
Sahili, Tuna gezinti yolu, Büyük 
Savaş Adası, Belgrad Kalesi ve Dorćol 
mahallesi.

“Belgrad Denizi” olarak bilinen yapay bir 
göl olan Ada Ciganlija, güneşlenmek, 
yürümek, yüzmek ve bisiklete binmek 
ve diğer birçok sporu yapmak için 
mükemmel bir yerdir.

Belgradlılar Avala'yı gördüklerinde 
eve döndüklerini anlarlar. Bu dağ, 
anıtsal Avala Kulesi tarafından uzaktan 
tanınabilir ve çevrenin unutulmaz bir 
manzarasını sunar.

01   Aziz Sava Tapınağı
02   Kosančićev venac
03  Genex Kulesi
04  Zemun
05  Avala
06  Skadarlija

05

04

06
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Belediye 
Binası

Meryem'in 
Adı Kilisesi

Novi Sad'da insanlar sakin ve acele etmeden yaşarlar. Ve şehri siz de şekilde 
gezmelisiniz- zarif sokakları ve parkları, yeraltı koridorları ve güzel restoranları 
ve kafe barları gizleyen nehir kumsalları, galerileri, müzeleri ve her şeye 
bakan olağanüstü Petrovaradin kalesine doğru yavaş yürüyüşler yaparak şehri 
tanımalısınız. Burada insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, soğukkanlılıkla yapıyorlar. 
Novi Sad'da yavaş, zariftir.

Sırbistan'ın ikinci büyük şehri, 2022 Avrupa Kültür Başkenti.
 
Tuna Nehri'nin gelişigüzel aktığı geniş ova, farklı kültür ve dinlerin anıtlarının 
uyum içinde iç içe geçtiği, açık fikirli bir şehrin yaratılması için verimli bir 
zemindir.

Belediye Binası, günümüzün Özgürlük 
Meydanı'nda (Trg slobode) bulunan dört 
kubbesi ve bir kulesi olan etkileyici bir 
Neo-Rönesans binasıdır.

Neo-Gotik tarzda bir katedral olan 
Meryem'in Adı Kilisesi, 73 metre 
yüksekliğiyle şehrin en yüksek ibadet 
yeridir. Kilisenin bugün hala çalınan 
bir org var.

Novi Sad

Özgürlük Meydanı
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St. George 
Katedral 
Kilisesi

Sinagog

Petrovaradin 
Kalesi

Fruška Gora 
Milli 
Parkı

ŠtrandDunavska 
Caddesi

St. George Katedral Kilisesi, Novi 
Sad'daki en önemli ve en büyük 
Ortodoks kilisesidir. Kilisenin içi, genel 
görkem izlenimine katkıda bulunan 
vitraylarla dekore edilmiştir.

Sinagog, Art Nouveau tarzında inşa 
edilmiştir ve bugün Sırbistan'da 
bulunan dört sinagogdan biridir.

Petrovaradin Kalesi, Osmanlılardan 
gelen sürekli tehlikeye karşı savunma 
için Habsburg monarşisi tarafından 
yaptırılmıştır. Kalenin bir Yukarı ve bir 
Aşağı Kasabası vardır. Saat Kulesi Yukarı 
Şehir'e hakimdir.

Novi Sad yakınlarındaki Fruška Gora Milli 
Parkı, çok çeşitli açık hava etkinlikleri 
için ruhsal derinlik, üzüm bağları, termal 
su ve olağanüstü koşulları tek vücutta 
birleştirmektedir.

Štrand, Tuna Nehri üzerinde, sıcak yaz 
aylarında hayat dolu popüler bir şehir 
plajıdır.Dunavska Caddesi, yaya bölgesindeki 

en eski caddelerden biridir. Çok 
sayıda pasaj dükkanları, hediyelik 
eşya dükkanlarını, dondurmacıları ve 
restoranları ön plana çıkarır.
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Güney Sırbistan'ın gerçek ruhunu 
hissetmek istiyorsanız Niş'i ziyaret 
etmelisiniz. “Merak” (hayattaki küçük 
şeylerden zevk alma) ile hayatın 
tam olarak anlaşılabilmesi için 
deneyimlenmesi gerekir.

Çok sayıda tarihi eser eski Roma 
dönemine kadar uzanır, sembolik 
anıtlar dramatik olaylara tanıklık eder, 
ancak hiçbir şey Niş halkının hayattan 
zevk alma ve anı yaşama konusunda özel 
bir sanat geliştirmesini engelleyemez.

Niş'in merkezinde, Romalılar, 
Bizanslılar ve Sırplar tarafından 
yüzyıllar boyunca azar azar inşa edilmiş, 
son dokunuşları 1730'da Osmanlılar 
tarafından yapılmış büyük bir kale var.

Niş

Roma İmparatoru Büyük Konstantin, 
bugünkü Niş olan Naissus'ta doğdu ve 
Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun 
resmi dini haline geldiği Milano 
Fermanını çıkardığı biliniyor. Onun 
hükümdarlığı döneminden kalma lüks bir 
banliyönün kalıntıları, 4. yüzyıldan kalma 
Mediana arkeolojik alanında görülebilir.

01   Niš Kalesi
02  Mediana Arkeolojik sit alanı, mozaik, detay 4. 
Yüzyıl

02

01
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Suva Planina dağı, Nišava nehri ve Sićevačka ve Jelašnička 
boğazları bir aksiyon filmi için yaratılmış gibi görünüyor. 
Rafting, yamaç paraşütü, yürüyüş ve diğer birçok aktivitenin 
keyfini burada çıkarabilirsiniz.

Sićevačka vadisinde, 20. yüzyılın başında Nikola Tesla ve 
meslektaşı Đorđe Stanojević'in ilkelerine göre inşa edilmiş ve 
bugüne kadar Niş'e elektrik sağlayan “St. Petka” Hidroelektrik 
Santrali bulunmaktadır.

Niş halkı her gün gerçek bir şölen yapmayı biliyor. Ünlü 
kahvaltı yemeği “burek” sadece güne harika bir başlangıç 
değil, aynı zamanda heyecan verici bir gece için güzel bir son. 
Gastronomik heyecana hazır mısınız? “Meze” peynir, biber, 
fasulye ve asma yapraklarından oluşan sıcak ve soğuk yerel 
spesiyalitelerden oluşan bir başlangıç yemeğidir. Yerel Niş 
usulünde yapılan ızgara et spesiyalitelerine de midenizde yer 
açın.

Čegar Tepesi'nde Birinci Sırp Ayaklanması'ndan kalma Sırp 
kahramanlar için bir anıt var. Osmanlılar intikam almak için 
Sırp isyancıların kafataslarından korkunç bir Kafatası Kulesi 
inşa ettiler. Crveni Krst (Kızıl Haç) Toplama Kampı ve Bubanj 
Memorial Park, İkinci Dünya Savaşı kurbanlarının anısını 
koruyor.

01   Čegar Tepesi
02  Meze
03  Suva Planina Dağı
04  Bubanj Anıt Parkı

03

01

04

02
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Benim Tuna Nehrim 
Sırbistan’ın kalbinden akan Tuna Nehri, genişliğini, güzelliğini 
ve şatafatını sunar. Nehir, kültürel geçmişi ve doğal güzellikleri 

tamamen farklı bir bakış açısıyla keşfetme fırsatı sunuyor.

Tuna nehri, bisikletçileri onları dağ geçitlerinden geçmeye 
zorlarken ve yolcuları kruvazörlerde sallarken herkesi keşfe 

teşvik ediyor.

Sırbistan'ı ziyaret ettikten sonra bu nehre Benim Tuna Nehrim 
diyeceksiniz, çünkü size sadece size ait olan unutulmaz 

deneyimleri hatırlatacaktır. 
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18

02

Tuna Nehri

Avrupa'nın Volga'dan sonra en büyüğü olan bu dev su yolu, 
dört Avrupa başkentinden ve Karadeniz'e giden on kadar 
ülkeden geçerek tamamen kozmopolit bir yapıya sahiptir. 
Kıyılarındaki Neolitik kültür kalıntılarını, Roma şehirlerini 
ve orta çağ surlarını gezerken, canlı şehirlerden gelen taze 
fikirlerin kollarından beslenir.

Sırbistan'dan geçerken Tuna inanılmaz numaralar yapıyor: 
sularını Pannonian ovasına akıtıyor, UNESCO "Bačko 
Podunavlje" doğa rezervinin sık ormanları ve bataklıkları 
arasında dolaşıyor, kumlu kıyılar ve nehirler boyunca 
süzülüyor, dağın etrafında oynuyor Fruška Gora aralığı ve 
Deliblatska Peščara kumları yakınında deniz olur. Tuna 
Nehri'nin en dramatik dönüşümü, büyüleyici manzaralar 
yaratarak Karpat Dağları'nın boğazlarına daldığı Golubac 
yakınlarındadır.

Avrupa'nın 
nehir devi

Kültürel 
ve tarihi 
kalıntılar

Tuna Nehri boyunca seyahat ettiğinizde, 
tarih öncesi döneme ve antik 
Avrupa'nın kültürel kalbine, 8 bin 
yıllık ünlü Lepenski Vir kültürünün 
kalıntılarına ve 7 bin yıldan eski Vinča 
kültürüne yelken açarsınız.

Tuna, tarih boyunca mal alışverişini 
kolaylaştıran bir bağlantı hattı ve aynı 
zamanda karşıt tarafları farklı kıyılarda 
tutan bir ayrılık hattı olmuştur. Sırbistan 
üzerinden yelken açarak Keltler, 
Romalılar, Bizanslılar, ilk Slavlar, orta 
çağ Sırp ve Macar devletleri, Osmanlılar, 
Avusturya İmparatorluğu ve modern Sırp 
devletinin izlerinin görüldüğü tarihin 
akışını izlersiniz.

Uluslararası kruvazörler, size bu nehri 
doğrudan deneyimleme fırsatı vermek 
için birkaç rıhtımda mola verir.

TUNA NEHRI - RAKAMLAR VE GERÇEKLER

Uzunluk: 588 км

Maksimum genişlik: 7 km 

Minimum genişlik: 150 m

Ulusal parklar: Fruška Gora ve Đerdap

Barajlar: Đerdap I ve Đerdap II

Tuna Nehri üzerindeki uluslararası 
yolcu limanları

Belgrad (2 konumda), Novi 
Sad, Donji Milanovac, Golubac, 
Smederevo ve Kladovo

Diğer şehirler: Smederevo, Veliko Gradište, 
Golubac, Donji Milanovac, 
Kladovo

On ülkeyi birbirine bağlıyor: Almanya, Avusturya, Slovakya, 
Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, 
Romanya, Bulgaristan, Moldova 
ve Ukrayna

Dört başkenti birbirine bağlıyor: Viyana, Bratislava, Budapeşte 
ve Belgrad

01 Tabula Traiana, 1. Yüzyıl
02   Tuna Nehri

01
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Kültürel Mozaik
Sırp kültür mozaiğiyle büyülü bir yolculuğa çıkın. Bu alanda 
tarih öncesi zamanlara dayanan insan ruhunun eserlerini 
keşfedin. İmparatorluk konutlarının kalıntılarını ziyaret 

ederek Roma İmparatorluğu'nun görüntülerini canlandırın. 
Manastırların sessizliği ve huzurunda yüzyılların yankısını 

dinleyin. Medeniyetlerin çarpıştığı ve tarihin akışını 
değiştirdiği kaleleri ziyaret edin.

Bu bölgenin ruhu ve modern trendlerin canlı yaratıcı nabzı, 
ilham verme ve soylulaştırma gücüne sahiptir.
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Sava Šumanović, 
Ihlamur ağacı- Ihlamur yolu, 1941, 
Sava Šumanović Resim Galerisi, Šid
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22

Tarih öncesi

Roma İmparatorluğu 
döneminde 
Sırbistan

Zaman yolculuğu fikrine ilgi duyuyor musunuz?
Belgrad'dan Tuna Nehri boyunca sadece kısa bir mesafede, zaman içinde birkaç bin 
yıl geriye, antik Avrupa'nın kültürel kalbine gidebilirsiniz. 

Vinča

Viminacium

Lepenski Vir

Felix Romuliana

M.Ö. 5300'den 4300'e 

M.Ö. 6000

Bu Taş Devri metropolünü ve etkileyici 
Neolitik kültürünü tanıyın. Vinča halkı 
kentsel bir ortamda yaşamış, kadın 
tanrıların heykelciklerini yaratmış 
ve yazılı bir işaret sistemi yardımıyla 
iletişim kurmuştur.

100'den fazla planlı, kentsel ev ve 
Avrupa'daki ilk anıtsal heykel örnekleri 
ile Sırbistan'daki en eski kalıcı yerleşimi 
keşfedin. 

4. yüzyılda inşa edilen Felix Romuliana, imparatorluk ikametgahıdır ve 
Sırbistan'ın antik çağlardan korunmuş en çekici yeridir.

Viminacium ise bir askeri kamptı ve 1. ve 5. yüzyıllar arasında Balkanlar'daki en 
büyük Roma şehirlerinden biriydi. Günümüzde korunmuş amfitiyatrolar, hamam-
lar, su kemerleri ve nekropol kalıntıları, ihtişamına tanıklık ediyor.

Çağımızın başlangıcında, 
bugünkü Sırbistan bölgesi, Roma 
İmparatorluğu'nun önemli bir sınırı 
ve 52 Roma imparatorunun 16'sının 
doğum yeriydi.

01
Lepenski Vir Arkeolojik Sit 
Alanı M.Ö. 6000 
02
Felix Romuliana Arkeolojik 
Sit Alanı 4. Yüzyıl
03
Viminacium Sit Alanı 4. 
Yüzyıl

01

02

03
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Sırbistan'ın manastırları, 12. yüzyılın 
ikinci yarısında, ilk Sırp devletinin 
oluşumunun yanı sıra gelişti. Raška 
mimarlık okulunun Studenica manastırı 
gibi anıtsal binaları, adından Krallar 
Vadisi olarak bahsedilen yerde Bizans 
ve Romanesk sanatını birleştirdi.

Yüzyıllar boyunca, Sırp manastırları maneviyat ve dua merkezleri olmuştur, aynı 
zamanda bilginin aktarıldığı, kültürün geliştiği ve ulusal bilincin beslendiği yerler 
olmuştur.

Çeşitli çağların ve tarzların sanat ve mimari şaheserleri olan manastırlar, Avrupa 
kültürel mirasının değerli bir parçasıdır.

Sırbistan'ın manastırları bugün bile ayinlerin düzenlendiği, fresklerin boyandığı, 
fermanların tercüme edildiği, hediyelik eşya, şarap, bal ve diğer yiyeceklerin 
üretildiği yaşayan yerlerdir.

Olağanüstü evrensel değere sahip olarak 
belirlenen UNESCO alanları veya kalıntıları.

Manastırlar

Studenica Manastırı, Çarmıha Gerilme freski, detay

Studenica Manastırı, 12. Yüzyıl
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14. yüzyılın başında, Sırp kültürü 
imparatorluk Bizans ile doğrudan temas 
yoluyla dönüştürülmüştür. Gračanica 
manastırı, hafiflik ve yükseklik arzusu 
izlenimi veren uyumlu ve dinamik bir 
bina olan bu tarzın temsilcisidir.

15. yüzyılın sonunda ve 16. yüzyılın 
başında, Sırp manevi ve kültürel 
yaşamının odağı kuzeye, Batı Avrupa 
kültürüyle verimli bir bağlantının 
olduğu komşu Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu'na kaydı. Manastırlar 
Fruška Gora Dağı'nda inşa edilmiş, 
yaldızlı ahşap oymalar ve Barok resmin 
etkisiyle tanınabilir ikonostasis ile 
süslenmiştir. 

14. yüzyılın sonunda ve 15. yüzyılın 
ilk yarısında Balkan Yarımadası'nın 
Osmanlılar tarafından işgalinden 
önce, manastırlar güçlü surlarla 
çevrili ve yüksek kulelerle tahkim 
edilmişti. Ravanica ve Manasija, o 
dönemden Moravya mimarlık okulunun 
örnekleridir.

Türk işgalcilerinden geri çekilen 
Sırp keşişler, Ovčar-Kablar vadisinin 
neredeyse erişilmez bölgelerinde 
manastırlar inşa ettiler. 

** Kosova ve Metohija, 
Sırbistan Cumhuriyeti 
içinde özerk bir bölgedir 
ve Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin 10 
Haziran 1999 tarihli 1244 
sayılı Kararı temelinde, 
geçici Birleşmiş Milletler 
sivil ve askeri yönetimi 
altındadır.

Solda
Gračanica Manastırı, fresk, detay, 14. Yüzyıl
01  Gračanica Manastırı, 14. Yüzyıl
02  Manasija Manastırı, 15. Yüzyıl
03  Krušedol Manastırı, 18. Yüzyıl

01

02

03
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Bir zamanlar, hayat tam anlamıyla bir 
mücadeleydi. Sırp toprakları savunulup 
fethedildi, inşa edildi ve yıkıldı, halkları 
kederlendi ve zafer yaşadı. Yaraları 
birçok savaşa ve büyük tarihi dönüm 
noktalarına tanıklık eden duvarlarda bir 
tur atın.

Smederevo 
Kalesi

Ram 
Kalesi

Golubac 

15. yüzyılda Osmanlı işgalleri karşısında 
hayatta kalma mücadelesi veren ülkenin 
yeni başkenti olarak Tuna kıyısında 
kurulmuş heybetli ve kararlı bir mekan.

15. yüzyılda Osmanlılar tarafından dört 
köşeli düzensiz bir çokgen ve tipik bir 
topçu tahkimatı olarak merkezi bir 
Donjon kulesi şeklinde inşa edilen 
pitoresk bir kale.

Muhteşem Đerdap geçidinin girişini 
koruyan sarp bir tepe üzerinde dokuz 
devasa kule ile 14. yüzyılda inşa edilmiş 
olağanüstü bir su kenarı surları.

Kaleler

01
Smederevo Kalesi, 15. Yüzyıl
02
Ram Kalesi, 15. Yüzyıl
03
Golubac Kalesi, 14. Yüzyıl

01

02
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Müzeler
Kültürel ve tarihi görkemi deneyimleyin. 
Yüzyıllar arasında gezintiye çıkın ve tarih öncesi 
heykellere, Roma lejyonerlerinin miğferlerine ve 
karmaşık orta çağ ikonlarına tanık olun. Rakip 
Sırp yönetici hanedanlarının nişanlarını ve aynı 
zamanda çağlar boyunca tipik Sırp hanelerinin 
mobilyalarını karşılaştırın. Önde gelen Sırp ve 
uluslararası sanatçıların yaratıcılığıyla tanışın.

Galeriler
Bir ulusun yaratıcı ruhu en iyi sanatçılarının 
eserlerinde deneyimlenir. Önde gelen sanatçılar, 
tüm şehirlerin kültürel kimliğini etkiler, bu yüzden 
kendi adlarına sahip galerileri hak ederler.

Canlı ve dinamik Sırbistan'ın sanat ortamı diyaloga 
ve uzun süredir devam eden insan sorularına yeni 
yanıtlara açık.

01
Katarina Ivanović, 
Selfportrait, 1836, 
Belgrad'daki Ulusal 
Müze
02
Nadežda Petrović, 
Prizren'deki Eski Çeşme, 
1913, Sanat Galerisi 
Nadežda Petrović
03
Nikola Tesla Müzesi
04
Nedostaje ispis za muzej 
moderne umetnosti
05
Knjaževac Vatan Müzesi, 
folklor “naif” sanat, 20. 
Yüzyıl

Kendi kurallarına göre 
yaratma, bilinmeyene 
adım atma, deneme 
ve yaratma cesareti 
gerektiren sanat 
koleksiyonlarını 
keşfedin.

Fikirleri geniş kapsamlı 
sosyal değişimler 
getiren ve tüm insanlığın 
yaşam biçimini 
etkileyen muazzam 
vizyonerlerin büyük 
bilimsel ve teknik 
başarılarıyla tanışın.

02

01 05

03

04
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Sava Šumanović, Evening, 1937, Sava Šumanović Resim Galerisi, Šid
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Heyecan verici doğa
Milli parklardan birinde bozulmamış özgürlüğü ve gerçeküstü 
doğal kreasyonlarla özel rezervlerde vahşi doğanın uyumunu 

hissedin.

Sırp köylerinin pastoral ortamında şehir gürültüsüne bir ara 
verin. Roma ve Osmanlı zamanlarına dayanan bir geleneğe 

sahip şifalı kaplıcalarda doğal bir “yenilenme” deneyimi 
yaşayın. 

Sırp doğasının ne kadar farklı deneyimler sunabileceğine 
şaşıracaksınız.
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Tabiat Parkları
Sırbistan'da doğa heybetli ve çeşitlidir- kuzeydeki hızlı 
nehirlerin ve geniş ovaların yollarından, meyve bahçeleri ve 
üzüm bağlarıyla bezeli dalgalı merkezi arazilere, anıtsal nehir 
kanyonlarına ve dağ yüksekliklerine kadar çok sıra dışı bir 
tarz sunuyor. 

Böyle bir ortam macera gerektirir. Güneşli dağların 
tepesinden el değmemiş kayak pistlerinden aşağı inerken 
yamaçlarda cesur olun. Hava ısındığında, nehirden aşağı bir 
kürek ve kano alın. Veya el değmemiş doğada ata binin. Daha 
sessiz aktivitelerden ve rahatlama yollarından hoşlanıyor 
musunuz? Tuna veya Sava nehirlerine olta atın. Nadir kuş ve 
hayvan türlerini izleyin ve fotoğraflayın. Ya da sadece doğada 
yürüyüşe çıkın. 

Sırbistan'ın vahşi yerlerinde herkese yer var: maceracılar, 
eğlenceciler, yaratıcılar ve sadece rahatlamak isteyenler için 
bile.

Tara Dağı'nda bir Ayı Gözlem Safarisine katılın ve vahşi 
doğada boz ayıları görün. Drina nehri ile sınırlanan bu renkli 
dünya, Sırbistan'ın batısında yer alır ve yürüyüş ve bisiklet 
parkurlarıyla dolu yaşlı iğne yapraklı ormanlarla doludur.

Tara Milli 
Parkı

02

01 03

01  Tara terası
02 Kopaonik
03 Boz ayı
04 Šar Planina
05 Đerdap
06 Fruška Gora
07 Kopaonik
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Fruška Gora
Milli Parkı

Kopaonik 
Milli Parkı

Đerdap Milli 
Parkı

Šar Planina 
Milli Parkı

Bir milyon yıldan fazla bir süre önce, 
Sırbistan'ın kuzeyi büyük Pannonian 
Denizi tarafından kaplandı. Deniz 
çekildiğinde, büyülü bir ada kaldı. 
Fruška Gora, hem Novi Sad'ın hem de 
Belgrad'ın koşuşturmacasından ideal 
bir kaçış olan yumuşak yeşil tepelik bir 
vahadır.

Kopaonik, at sırtında, bisikletle veya 
kayakla vahşi ve sınırsız bir özgürlük 
sunar. Dağ, Aralık ayı başlarında 
karla kaplanır ve Nisan ayına kadar 
beyazlaşmaya devam eder. Bu dönemde 
Kapaonik, Sırbistan'ın en popüler kayak 
merkezi haline gelir. Yaz aylarında da 
çekicidir. Aslında, yılda çok sayıda 
güneşli gün olması nedeniyle “güneşin 
dağı” olarak da adlandırılır.

Bir su devi ve bir dağ masifi 
çarpıştığında ve ikisi de geri çekilmek 
istemediğinde ne olur? Avrupa'nın 
en büyük vadisi olan Đerdap (Demir 
Kapı) – işte olan budur. Karpatlar 
yerlerini korudular, ancak Tuna'nın 
muazzam gücü onları zorladı. Bu bölgeyi 
tekne, araba, bisiklet veya yürüyerek 
gezebilirsiniz ve seyir noktalarına 
çıktığınızda dünyaya bir kartalın 
gözünden bakabilirsiniz.

Sırbistan'ın** çok güneyinde, deniz 
seviyesinden 2.000 metreden daha 
yüksek zirveleri olan bir dağ masifi 
uzanıyor, daha cüretkâr doğa severler 
ve kayakçılar için gerçek bir dağcılık ve 
adrenalin mücadelesi.

** Kosova ve 
Metohija, Sırbistan 
Cumhuriyeti içinde 
özerk bir bölgedir ve 
Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin 
10 Haziran 1999 
tarihli 1244 sayılı 
Kararı temelinde, 
geçici Birleşmiş 
Milletler sivil ve 
askeri yönetimi 
altındadır.

06

04

07

05
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Uvac Özel Doğa 
Koruma Alanı
Kıvrımlı Uvac nehrinin fotoğrafları sizi derinden etkileyebilir, 
ancak gerçek bir deneyimin yerini alamaz- bir katamaran 
üzerinde sallanmak, kürek çekmek, kilometrelerce uzanan 
mağaraları gezmek, nadir, endemik kızıl akbabayla tanışmak 
ve inanılmaz manzaralara sahip gözetleme noktalarına 
tırmanmak. Uvac, vahşi vadilerden geçerek size rahatlamak ve 
en güzel yolların her zaman en kısa, en hızlı ve en düz olmak 
zorunda olmadığını hissetmek için zaman verir.

Bačko Podunavlje 
Biyosfer Rezervi
Sombor ve Apatin kasabalarının yakınındaki Bačko 
Podunavlje Biyosfer Rezervi, UNESCO Dünya Rezervleri 
Listesi'ndedir. Geniş taşkın yatağı ormanlarını, nehir 
adalarını, durgun suları, kumlu nehir kıyılarını ve çeşitli vahşi 
yaşamı tekne veya bisikletle ziyaret edebilirsiniz.

01

03

02

Kızıl akbaba- yaklaşık 2,8 metre 
kanat açıklığı ile Sırbistan'da 
yaşayan en büyük kuş.

Milli Parklar ve 
Rezervler
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Zlatibor 
Doğa Parkı

Golija 
Tabiat Parkı

Tabiat Anıtı 
Đavolja 
Varoš

Sırbistan'ın güneybatısındaki sık ormanlarla dolu bu uysal 
dağ, birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Hatta 
eski bir dağ akçaağacı bu dağda buz devrinde hayatta kalmayı 
başarmıştır.
Bu doğa parkının kenarında 12. yüzyıldan kalma iki istisnai 
manastır vardır: Studenica ve Gradac.

Çam ağaçlarıyla dolu geniş bir yaylayı bambaşka bir açıdan 
gördüğünüzü hayal edin. Zlatibor Tabiat Parkı'nda 8950 metre 
ile dünyanın en uzun panoramik gondolu bu imkânı sağlıyor. 
Zlatibor, yürüyüş, dağcılık, bisiklet ve kros binicilik sevenler 
için mükemmel bir destinasyondur. Adrenalin sporlarının 
hayranları yamaç paraşütünü deneyebilir.

Sırbistan'ın güneyinde, Kuršumlija yakınlarında doğa, 
etkileyici boyutlarıyla hayranlık uyandıran alışılmadık bir 
“heykel” galerisi sunuyor. 15 metre yüksekliğe kadar yükselen 
taş “başlıkları” olan 202 toprak figürün bu gerçeküstü 
sahnesi, kökenleri ve anlamları hakkında uzun zamandır halk 
efsanelerini teşvik ediyor. Bir efsaneye göre figürler, bir erkek 
ve bir kız kardeşin düğününde misafir olup, tabu yıkılınca 
ceza olarak taşa çevrilmiştir.

01
Uvac, Özel Doğa Koruma 
Alanı
02
Kızıl akbaba
03
Bačko Podunavlje, 
Biyosfer Rezervi
04
Đavolja Varoš
05
Golija Doğa Parkı
06
Zlatibor, Doğa Parkı

04

05 06
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Hayatı yavaşlatın. Doğa ve yerel nüfus ile daha derin bir bağlantı kurun. Güneşin, bulutların ve mevsimlerin 
değişmesinin “son tarihleri” belirlediği hayatı daha az stresle keşfedin. Sıcak kalpli ev sahiplerinin samimi 
bağlılığı ile aileniz güvende ve hoş karşılanacak.

Doğal ortamın huzur ve 
mahremiyetinin tadını çıkarın. Bütün 
günü dışarıda geçirdikten sonra 
muhtemelen acıkacaksınız. Güneşte 
yetişen sağlıklı malzemelerle hazırlanan, 
geleneksel yöntemlerle hazırlanan 
lezzetli ev yemekleri ile karnınızı 
doyurun. Atmosferi eski mahzenlerden 
şarapla tamamlayın.

Şehrin koşuşturmacasından ve yoğun 
turizm merkezlerinden uzakta iyi bir 
gece uykusu çekin. Seçenekleriniz çok 
çeşitlidir. Kuzeydeki ovalarda, buğday 
ve ayçiçeği tarlaları arasında “slow 
food” geleneği ve at sevgisiyle tanınan 
çiftlikler var. Tepelik orta Sırbistan, 
konukları meyve bahçelerinden bakan 
evlerde karşılar. Doğu Sırbistan'da, 
verandaları ve taş şarap mahzenleri 
olan karakteristik Stara Planina evleri 
göze çarpmaktadır. Batı Sırbistan'ın 
dağlarında, iğne yapraklı ormanlarda 
bir yürüyüşten sonra, sıcak kütük 
kulübeler ve dağ evleri sizi bekliyor.
Bir Sırp köyünde tatil yaptıktan sonra 
kendinizi yenilenmiş ve rahatlamış 
hissedeceksiniz.

Kırsalda 
tatil

03

01 02

01 Yemek pişiren yaşlı kadın
02 Mećavnik, Drvengrad
03 Kırsal bölge, atlar
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Kayak 
yapma
Şehrin koşuşturmacasından ve 
griliğinden kaçın ve karda adrenalin 
pompalayan mücadelelere katılın. Sırp 
dağlarını ziyaret edin ve kışın tükenmez 
bir neşe kaynağı olduğunu keşfedin.

En gelişmiş merkezler Kopaonik, Tornik 
on Zlatibor ve Stara Planina'dır. Karlı 
günlerde Divčibare, Tara, Zlatar ve 
Goč'taki daha küçük kayak merkezleri de 
faaliyet göstermektedir.

Kopaonik Zlatibor
Bazıları gece kayağı ve yürüyüş için 
aydınlatılan 60 km'den fazla kayak 
parkuruna sahip “Güneş Dağı”.

Biraz kar eylemi istediğinizde Zlatibor'a 
gidin. Nordik kayak ve biatlon için harika 
koşulları kaçırmayın.

Stara Planina
Peyzajlı kayak pistlerine sahip Babin 
Zub kayak merkezinde, Balkanların 
merkezinde bir maceraya atılın.

01

02 03 04

01   Kopaonik
02 Kopaonik kayak merkezi
03  Stara Planina
04  Zlatibor
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Günümüzde kaplıcalar, dinlenme ve 
rekreasyon için turistik yerler, sporcuların 
yaklaşan etkinliklere hazırlandığı ve 
kongrelerin düzenlendiği yerlerdir. 
Kaplıcalarda termal havuzlar, Fin saunaları, 
Türk hamamları, sağlıklı yaşam/SPA 
merkezleri, fitness merkezleri, spor 
sahaları, sağlık parkurları, bisiklet parkurları 
ve diğer spor tesisleri bulunmaktadır.

Dağın eteğinde temiz orman havasını 
içinize çekin. Maden jeotermal suyunda 
yüzdüğünüzü hissedin. Pitoresk 
manzaralar arasında bir yürüyüşün 
tadını çıkarın. Sırp kaplıcalarını 
keşfedin ve Vrnjačka Banja, Sokobanja, 
Prolom ve Lukovska, Koviljača, Kanjiža, 
Bukovička ve Ovčar Banja'da doğanın 
iyileştirici gücünün zihninizi ve 
bedeninizi yenilemesine izin verin.

İnsanlar su ve hava için, tedavi, 
korunma ve rehabilitasyon için Sırp 
kaplıcalarına geliyorlar. Uzmanlaşmış 
tıp kurumlarındaki profesyonel 
kadrolar, tıbbi tedavileri ile sizi 
canlandıracak.

Sıcak ve soğuk, canlandırıcı maden 
suyunun binden fazla kaynağı ile 
Sırbistan, size kaynaklarınızı en doğal 
şekilde yenileme fırsatı sunuyor.

Roma imparatorları ve maiyetleri 
buradaki Roma hamamlarında yıkandı. 
Daha sonra Osmanlılar kaplıcaların 
etrafına hamamlar ve banyolar inşa 
ettiler. İki dünya savaşı arasında 
kaplıcalar Sırp seçkinleri için moda 
mekânlardı.

Spas 

01   Spa

02   Ovčar-Kablar Schlucht 03   Spa Tedavisi
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Bir ülkenin “farklılığını” tatmak ve 
hissetmek istiyorsanız, şaraplarını 
deneyin. ‘Teruar’ adı verilen bir bölgenin 
ikliminin ve geleneklerinin yansımasıdır.

Kum şarapları, beyaz şarapların 
meyveli tazeliğinde ve kırmızıların 
daha yumuşak tanenlerinde yansıyan 
bir karakter sergiler. Kumlu araziler, 
ılıman karasal iklim ve kaliteli üzüm 
çeşitleri, hafiflik ve yüksek asit içeriği ile 
karakterize edilen şaraplar üretir.

Nehir vadilerinin şarapları, içilebilir ve 
uyumlu şaraplar üretmek için büyük 
nehirlerin dağınık ışığından ve çok 
sayıda güneşli günlerden etkilenir. 
Meyve aromalarıyla tamamlanan 
uyumlu asitler, beyaz ve kırmızı 
şarapların hoş bir kaynaşmasında 
birleşir.

Hafif yamaçlardan ve tepelerden gelen 
şarap- beyazın kokulu notaları ve 
renklerin etkileyiciliği ve kırmızının 
zarafetiyle tanınır. Hafif “dalgalı” vadiler, 
tamjanika, eski yerli üzüm çeşitleri ve 
yakut kırmızısı şaraplar gibi yeşil bir 
tonla, saman sarısı renkte, olgun kırmızı 
meyve aromasıyla içilebilir ve uyumlu 
şaraplar sunar.

Şarap Kum şarapları

Nehir vadilerinin şarapları

Hafif yamaçlardan ve 
tepelerden şarap

REBSORTEN:
 
•  Smederevka
•  Morava
•  Tamjanika 
•  Portugizer

REBSORTEN:
 
•  beyaz Tamjanika
•  Prokupac
•  Vranac

ÜZÜM ÇEŞITLERI:
 
•  Neoplanta
•  Kreaca
•  Kadarka
•  Frankovka
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Geleneksel yemeklerini deneyerek 
Sırbistan'ı mümkün olan en lezzetli 
şekilde tanıyın.

Her öğünde, yöresel gelenekler, kültürel 
etkiler ve gıda üretimi için mevsimsel 
koşullar aile gelenekleriyle desteklenir.

Kuzeydeki ovada, yiyecekler masaya 
düzenli bir şekilde gelir. Yavaşça ve 
boş zamanlarınızda tadını çıkararak 
yiyin: jambon ve domuz pastırması, 
çorba, panelenmiş kaz eti ve tatlı olarak 
haşhaşlı tohumlu turta.

Taze yoğurt ve peynirler ve tabii ki 
Sırbistan'ın enfes kremalı kaymağı 
olan Kajmak, Sırbistan'ın dalgalı 
meralarından, yulaf lapası, gibanica 
peynirli hamur işleri, turtalar, 
prosciutto ve čvarci domuz cipsi ile gelir 
ve dağ masasının temelini oluşturur.

Bir kafana'da - geleneksel tavernada 
- hafif bir meze ve zorunlu mevsim 
sebzeleri veya turşu salatası ile başlayarak 
her şeyi doğru sırayla yiyin ve her zaman 
kavrulmuş biber sosu olan ajvarı mutlaka 
ekleyin. Ana yemek genellikle yerel bir 
tarife göre hazırlanan etlerdir: şişte 
et, ćevapčići köftesi -ızgara kebaplar- 
ve geleneksel bir Sırp burgeri olan 
pljeskavica.
Tatlı olarak vanilica - vanilyalı kurabiye, 
orasnica - cevizli bisküvi veya ahududulu 
pasta deneyin.
Kahve içmek, başkalarıyla paylaştığınız 
anlar veya kendiniz için tadını 
çıkardığınız anlar, geleneksel bir günlük 
ritüeldir.

Yemekler

01   Mantar
02 Piknik
03  Ahududu
04  Yerli kaymak

02 03

04

01
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Buluşma noktası
Bir iş toplantısı, konferans veya sergi mi planlıyorsunuz ve her 

şey birinci sınıf mı olmalı?

Kalenin olağanüstü ambiyansında en sevdiğiniz grubu 
görmek ister misiniz? Bir maratona katılmak mı? Sırbistan'ın 

göbeğinde küçük bir yerin otantik ortamında en iyi 
trompetçileri duyuyor musunuz?

Sırbistan, başarılı, heyecan verici, eğitici, eğlenceli ve 
romantik buluşmaların yeridir- her zaman ev sahiplerinin 
samimi bir selamı ve sıcak bir karşılaması ile ağırlanırsınız.
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Toplantılar 
ve Teşvikler

Sırbistan büyük toplantılarla anılıyor. Bazıları tarihte 
yankılandı, bazıları filme konu oldu ve ek olarak tamamen 
kişisel olan ve samimi özel anılarda yaşamaya devam edenler 
de var. Dünyanın her yerinden diller burada ortak bir dil 
buldu ve en canlı kişiliklerden bazıları tarihsel olarak 
önemli hale geldi.

Eşsiz bir kültürel mirasa sahip şehirler ve ilham verici 
bir doğal çevreye sahip yerler- dağlarda, nehirlerde ve 
kaplıcalarda- büyük iş etkinlikleri, konferanslar, toplantılar 
ve teşvik edici geziler düzenlemek için mükemmel koşullar 
sunuyor.

Teknoloji iletişimi bizim için kolaylaştırabilir, ancak yüz 
yüze buluşmanın yerini hiçbir şey tutamaz. Daha sonra 
edindiğimiz ortak deneyimler, dünyanın farklı yerlerinde 
işlerimiz olsa bile, sanki birlikteymişiz gibi hissetmemizi ve 
çalışmamızı sağlıyor.

Sırbistan'ın önemli bir avantajı, coğrafi konumu ve mükemmel 
ulaşım bağlantılarıdır. Sırbistan'daki büyük etkinliklerin 
organizatörleri ve ziyaretçileri, para için aldıkları mükemmel 
değer, güvenlik ve hizmetleri kendi özel ihtiyaçlarına göre 
uyarlama yeteneklerinden de etkileniyor.

Düzenlenen uluslararası toplantı ve etkinlik sayısına göre, 
Sırbistan ve Belgrad düzenli olarak kendi kategorilerinde 
dünyanın önde gelen 50 buluşma noktası arasında yer alıyor.

Toplantılar, konferanslar, büyük etkinlikler ve sergiler için 
ana destinasyonlar Belgrad, Novi Sad, Niš ve Subotica şehirleri 
ile Zlatibor ve Kopaonik dağ merkezleri ve Vrnjačka Banja spa 
merkezi ile ülke genelinde çok sayıda konferans merkezi, otel, 
restoran ve eğlence tesisi bulunan mekanlardır.

Sava Centar, render
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On yıllardır binlerce insanı küçük bir 
kasabanın yakınındaki bir çayıra, Tuna 
Nehri üzerindeki eski bir kaleye, bir 
nehir limanındaki bir hangara veya şehir 
merkezindeki ilgi çekici sanat alanlarına 
getiren nedir? Ne etrafında toplanıyorlar? 
Neden alkışlıyorlar? Onları büyüleyen 
nedir?

Kalabalığın içinde biraz daha derine inin. 
Bu bölgenin ruhunu hissetmenin en 
iyi yolu popüler etkinliklere doğrudan 
katılmaktır.

Etkinlikler

EXIT, 
Novi Sad

Temmuz ayında Petrovaradin Kalesi, 
küresel müzik sahnesindeki en büyük 
uluslararası isimlere ev sahipliği 
yapıyor. Açık ruhun bu festivali bize 
her ÇIKIŞ etkinliği aynı zamanda bir 
GİRİŞ -gezegenimizin her yerinden 
gelen pozitif enerjiyi karşılayan- 
olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatıyor. 
Bugün, birkaç nesil Avrupalı, EXIT'i 
geçmişlerinin bir parçası olarak 
görüyor.

Ljubičevo Binicilik 
Oyunları, Pozarevac

Eylül ayında kimin şövalyeliği 
hak ettiğini görüyoruz. Dörtnala 
ve paça yarışları ve engel atlama 
yarışmalarından sonra geleneksel 
binicilik disiplinleri için bir yarışma 
olan Ljubičevo var.

02

01

01   Exit Festivali
02 Ljubičevo Binicilik Oyunları
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Dragačevo 
Trompet 
Festivali, Guča

Barbekü 
Fuarı, 
Leskovac

Belgrad Bira 
Festivali, 
Belgrad

Bitef, 
Belgrad

Dünyaca ünlü geleneksel trompet 
müziği festivali, gece gündüz azalmayan 
dört günlük sıcak bir atmosfer getiriyor. 
Bu enstrümanın yüzbinlerce yerli ve 
yabancı hayranı her ağustos ayında 
küçük kasabaya akın ediyor.

Ćevapi kebaplarını duymuşsunuzdur 
ama Leskovac kebaplarını denediniz 
mi? Sırbistan'ın güneyindeki bu şehirde 
geleneksel gurme etkinliği sırasında, 
tarifleri nesilden nesile aktarılan 
et, biber ve fasulye spesiyalitelerinin 
dayanılmaz kokuları sokaklara yayılıyor.

BBF sırasında, Belgrad'daki Sava ve Tuna 
nehirlerinin birleştiği yerde devasa bir 
alana akan en popüler bölgesel rock 
gruplarının performansları, ziyaretçilerin 
kalabalığını çekiyor. BBF o kadar büyük, 
gürültülü ve devasa ki sadece duyulması, 
görülmesi ve deneyimlenmesi gerekir.

Yeniden keşfedin. Kışkırtın. Etkileşime 
girin. Her şeyi tüm çıplaklığıyla gösterin 
ama asla kaba davranmayın. Bitef, 
insanların spor ayakkabılarıyla geldiği 
elit bir alternatif tiyatro festivalidir. 
Geleneğe dönüşen bir alternatif.

Belgrad 
Maratonu
Dayanıklılık ve azme değer veriyorsanız, 
Belgrad bir maratonda şansınızı 
denemek için doğru yer. Maraton 
boyunca, bu şehrin sokaklarında sürekli 
akan pozitif enerji, Sırbistan'daki en 
büyük ve en büyük spor etkinliğine 
dönüşüyor.

01

02

Solda
Dragačevo Trompet Festivali
01   
Belgrad maratonu
02 
BITEF
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Ilginç 
gerçekler

Kolo
Gelişmiş bir topluluk duygusu ve 
formda kalmak için Sırp tarifi 
olarak her yerde, tüm mutlu 
durumlarda sergilenen gelenek-
sel bir dans. (UNESCO)

007
James Bond bir Sırp! Aslında, 
karakteri Sırp uyruklu gerçek bir 
casus olan Duško Popov’un 
parlak davranışları ve hareketli 
hayatından ilham alındı.

Živeli!
Sırbistan'da kadeh kaldırma 
genellikle Sırp erik brendi ile 
“živeli” (“şerefe”) denilerek yapılır!

Beyaz Melek 
Mileševa'dan (13. yüzyıl) “Beyaz 
Melek” freski, Orta Çağ'ın Sırp ve 
Avrupa sanatının en güzel eser-
lerinden biri olarak kabul edilir. İlk 
uydu video yayınında, 1963'te 
Avrupa'dan Amerika'ya bir selam-
lama olarak gönderildi. Daha 
sonra aynı sinyal uzaya da 
gönderildi.

Novak Đoković
Birçok kişi onun bir uzaylı 
olduğunu düşünmesine rağmen, 
Novak Đoković aslında Sırp.

Orient Express
Agatha Christie'nin suç roman-
larında, filmlerinde ve ha�a 
bilgisayar oyunlarında geçen ünlü 
bir tren olan Orient Express, daha 
önce Belgrad'da durmuştu.

Ramonda Serbica
Ramonda Serbica - anka bitkisi 
olarak bilinen bu bitki, tamamen 
kuruduğunda bile hayat bula-
bilen, Birinci Dünya Savaşı sonrası 
Sırp devletinin yenilenmesini 
simgelemektedir.

Tuna Nehri
Tuna Nehri'nin içinden geçtiği 
Đerdap boğazı, Avrupa'nın en 
uzun boğazıdır.

Ћирилица 
Latinica 
Sırbistan'da Kiril ve Latin alfabel-
eri eşit oranda kullanılıyor ama 
kimse bizim diğerinden daha 
okuryazar olduğumuzla övün-
müyor.

Nikola Tesla
Nikola Tesla Müzesi'nde ünlü 
bilim adamının isteği üzerine 
vazosu bulunmaktadır.

Vampir
Birçok dilde kullanılan Sırpça bir 
kelime.

Ivo Andrić
Ivo Andrić, 1961'de Nobel Edebi-
yat Ödülü'nü kazandı.

Bilim insanları 
Tanınmış bilim insanları Nikola 
Tesla, Milutin Milanković, Mileva 
Einstein ve Mihajlo Pupin'in 
kökleri bu küçük ülkededir, ancak 
başarıları uzayın kendisi kadar 
büyüktür.

Mamutlar
Sırbistan'daki Mamutlar - Vimi-
nacium Arkeoloji Parkı'nda 
5.000.000 yıl öncesine ait bir 
mamut iskeleti vardır ve Kikinda 
Ulusal Müzesi'nde 70.000 yıldan 
daha eski bir mamut iskeleti daha 
vardır.
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