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Градови пуни енергије

#experienceSerbia

Упознајте
Србију
изблиза
Осећај побуђен погледом с видиковца изнад највећег
кањона у Европи. Узбуђење сплаварења низ узбуркану
реку. Звук трубе која се „слуша стомаком”. Гутљај локалног
вина. Опуштање у лековитој бањској води. Монументална
фреска из православног манастира. Праисторијске
фигурине. Незнанац који те ословљава с „брате” и
„пријатељу”. То је оно што ћеш доживети у Србији.
Одавде те путеви воде ка градовима, селима, бањама,
рекама, споменицима и фестивалима. Отисните се на
живописно путовање у пределе с очуваном природом
неизмерне лепоте. Упознај аутентичну културу која
траје вековима. Осети сигурност коју пружа искрено
гостопримство.
Откријте Србију тако што ћете је окусити, помирисати,
послушати и додирнути.
Србија је доживљај.
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Градови пуни енергије
На данашњи изглед и дух српских градова утицали су
многи народи и цивилизације.
Од метрополитског Београда на ушћу Саве у Дунав, преко
Новог Сада, европске престонице културе 2022, до Ниша на
југу градови Србије су стотинама и хиљадама година били
места на којима струји живот.
Уколико ти се укаже прилика, упознај и неке од бројних
љупких градова и варошица који негују особен начин живота.
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Београд

Калемегдан
Калемегдан је највећи градски парк у коме се налази Београдска тврђава. Поред величанственог погледа на ушће реке Саве у Дунав, шетња Калемегданом
пружа прилику за упознавање историје, од римске епохе до савременог доба.
На њему се налазе: споменик Победник, својеврсно обележје града, зоолошки
врт, Војни и Природњачки музеј, црква Ружица и капела Свете Петке.

Постоји нешто узбудљиво и интригантно у вези са Београдом. У њему се Сава
безрезервно предаје Дунаву, а мирна и
равна Панонска низија почиње полако
да се „таласа” и прераста у брежуљке и
планине. Смештен на раскрсници културних утицаја, тај град никада не мирује. Тајна његовог шарма је у прихватању
разноврсних, понекад и супротстављених идеја и погледа на свет.
Дух Београда препознаје се на
његовим улицама, у архитектури,
споменицама, излетиштима, а пре
свега у гостопримству и отворености
његових становника.

У подножју Калемегданске тврђаве, одмах уз реку Саву, налази се Бетон хала с
изванредним ресторанима и бројним „плутајућим” клубовима („сплавовима”).
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Михаилова
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Авалски торањ
Сава
Кнез Михаилова
Калемегдан
Победник

Кнез Михаилова улица у центру града
није само трговачка зона, већ и чувар
градског идентитета, с низом репрезентативних зграда од којих свака
носи део приче о његовом развоју.
Централна пешачка зона с околним
улицама пуна је ресторана, кафића, галерија и бутика, а амбијент употпуњују
улични извођачи.
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Храм
Светог Саве

Нови
Београд

Природне
атракције

На Врачарском платоу налази се један од највећих православних храмова на
свету посвећен Светом Сави, оснивачу Српске православне цркве. Грађен је у
српско-византијском стилу и може одједном да прими више од 10.000 посетилаца. У унутрашњости храма посебан утисак оставља импозантан мозаик
површине од скоро 15.000 квадратних метара.

Фасцинантно је колико слојева,
атракција и историје може да крије
место с одредницом „нови”. Након
Другог светског рата, по узору на
Корбизјеове постулате и архитектуру интернационалног духа, на левој
обали Саве никла је урбана целина
која је била веран одраз естетике и
вредности једне епохе.

Београд може да се похвали тиме да
лежи на две велике реке и вештачком
језеру и да се налази у непосредној
близини планине, а то му пружа сјајне
могућности за активности на отвореном.

На Новом Београду налазе се неке од
монументалних грађевина: Палата
Србија, конгресни центар „Сава”,
Музеј савремене уметности и спортска хала „Штарк Арена Београд”. У
последњих неколико деценија, Нови
Београд доживео је трансформацију у
модеран пословни центар са савременим хотелима, тржним центрима и
пословним зградама.
Делови обале уз Саву и Дунав претворени су у уређена шеталишта.

Пратећи ток Дунава и Саве, пешке
или на бициклу, можете упознати
многе атракције: дунавско шеталиште, Велико ратно острво, Београдску
тврђаву, Дорћол.
Ада Циганлија, вештачко језеро познато као „београдско море”, место је
савршено за сунчање, шетњу, пливање, вожњу бицикла, као и за упражњавање бројних других спортова.
Када Београђани угледају Авалу, знају
да су се вратили кући. Ова планина се
из даљине препознаје по монументалном Авалском торњу с ког се пружа
незабораван поглед на околину.
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Скадарлија

Земун

Стара боемска четврт из прве
половине 20. века и данас опчињава романтичном атмосфером. У
ресторанима, очуваним готово у
неизмењеној форми, можете уживати
у специјалитетима српске кухиње и
музици из тог времена.

Прича о граду из неолита, који је
данас у саставу Београда, прича је о
калдрми, кеју, аласима, мирису старог
и новог. Земун је чувен по Гардошу,
историјском језгру у коме се налазе тврђава из 9. века и Миленијумска кула.
Дуж речног шеталишта налазе се бројни барови, сплавови и ресторани.

01

Косанчићев
венац
Искусите јединствен доживљај најстаријег сачуваног градског ткива
града, с примерима градње традиционалне балканске архитетектуре
и европских стилова 19. и 20. века.
У некадашњем управном, духовном
и економском центру обновљене
српске државе налазе се знаменитости попут Саборне цркве, Конака
кнегиње Љубице, Музеја примењене
уметности и кафане „?”.
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Храм Светог Саве
Косанчићев венац
Генекс кула
Земун
Авала
Скадарлија
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Нови Сад
У Новом Саду се живи мирно и без журбе. Тако га треба и упознати – кроз
лагане шетње по галеријама, музејима, Петроварадину и његовим лагумима,
речним плажама и шармантним улицама које скривају љупке ресторане и кафе
барове. Све се стигне натенане. У Новом Саду, споро је отмено.
Други по величини град у Србији проглашен је Европском престоницом културе за 2022. годину.
Широка равница кроз коју се лежерно ваља Дунав, била је благотворно тло за
стварање града широких схватања, у коме се складно надовезују споменици
различитих култура и вероисповести.

Градска кућа
Градска кућа је импресивно неоренесансно здање са четири куполе и
торњем на садашњем Тргу слободе.

Римокатоличка црква
Имена
Маријиног

Национални Саборна
парк Фрушка црква Светог
Ђорђа
гора

Петроварадинска
тврђава

Национални парк Фрушка гора, надомак Новог Сада, у себи спаја духовност,
виногорја, термалне воде и изузетне
услове за разне активности у природи.

Саборна црква Светог Ђорђа најзначајнији је и највећи православни храм
у Новом Саду. Унутрашњост цркве
украшена је витражима што доприноси општем утиску раскоши.

Петроварадинску тврђаву, изградила
је Хабзбуршка монархија због сталне
опасности од Турака. Тврђава има
Горњи и Доњи град. Горњим градом
доминира Торањ са сатом.

Синагога

Дунавска
улица

Штранд

Римокатоличка црква Имена Маријиног, катедрала у неоготском стилу,
висока је 73 метра, што је чини највишом богомољом у граду. Црква има
оргуље на којима се и данас свира.

Синагога, изграђена је у стилу сецесије и представља једну од четири
синагоге које данас постоје у Србији.

Трг слободе
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Штранд је популарна градска плажа на
Дунаву која током лета врви од живота.

Дунавска улица једна је од најстаријих
улица у пешачкој зони. Велики број
пасажа крије продавнице, сувенирнице, посластичарнице и ресторане.
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Ниш

Сува планина, река Нишава и Сићевачка и Јелашничка
клисура као да су створене за акциони филм. Упустите се у
рафтинг, параглајдинг, планинарење...
У Сићевачкој клисури налази се Хидроелектрана „Св. Петка”,
изграђена почетком 20. века према пројекту Николе Тесле и
Ђорђа Станојевића, која и дан-данас снабдева Ниш струјом.

Ако желите да осетите истински дух
јужне Србије, посетите Ниш. Живот
с „мераком” треба доживети да би се
разумео.
Мноштво историјских трагова који
сежу све до епохе старог Рима, споменици снажне симболике и сведочанства о драматичним преламањима светских токова, нису спречила
Нишлије да развију особену уметност
уживања и проналажења онога што је
добро у садашњости.

03

На брду Чегар је споменик српским херојима из Првог
српског устанка. Након битке, Турци су у знак одмазде од
лобања погинулих српских ратника сазидали застрашујућу
Ћеле-кулу.
Концентрациони логор на Црвеном крсту и Меморијални парк Бубањ чувају успомену на страдале током Другог
светског рата.

У центру Ниша налази се импозантна
тврђава коју су помало градили и
Римљани и Византинаци и Срби, а
коначан изглед дале су јој Османлије
1730. године.

У Наисусу, данашњем Нишу, рођен
је римски цар Константин Велики,
познат по томе што је донео Милански едикт којим хришћанство постаје
званична религија Римског царства.
Остаци луксузног предграђа из
времена његове владавине могу се
видети на археолошком налазишту
Медијана из 4. века.
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Споменик на Чегру
Мезе
Сува планина
Меморијални парк Бубањ

01

01

01 Нишка тврђава
02 Археолошки локалитет Медијана,
мозаик, детаљ, 4. век

02

02
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Нишлије од сваког дана умеју да направе праву светковину. Чувени доручак с буреком за почетак дана уједно
је и тачка на узбудљиву ноћ. Гастрономска узбуђења тек
следе. „Мезе” је лагани увод од топлих и хладних локалних специјалитета од сирева, паприка, пасуља, виновог
листа... Оставите места за специјалитете с роштиља по
нишкој рецептури.
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Мој Дунав
На свом току кроз Србију, Дунав се показује у свој ширини,
лепоти и раскоши. Река пружа могућности за истраживање
културних токова и природних лепота из сасвим другачије
перспективе.
Он храбри бициклисте док се заједно са њима пробија кроз
планинске кланце и љуљушка путнике на крузерима.
Након посете Србији, ову реку ћеш звати Мој Дунав, јер ће
те подсећати на незаборавна, само твоја искуства.
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Мој Дунав

#experienceSerbia
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Дунав

ДУНАВ - БРОЈЕВИ И ЧИЊЕНИЦЕ

Речни див
Европе
Чудан је тај водени див, највећи у Европи после Волге.
Он је прави космополитски тип – на домаћем је терену у
четири европске престонице и чак десет држава. Храни се
притокама свежих идеја вибрантних градова док обилази
остатке неолитске културе, римских градова и средњовековних утврђења на његовим обалама.
На свом путу кроз Србију, Дунав изводи невероватне вратоломије: разлива своје воде у панонској равници, врлуда
кроз густе шуме и ритове резервата природе „Бачко Подунавље” (УНЕСКО), клизи низ пешчане обале и речне аде,
обиграва око планинског венца Фрушке горе, постаје море
код Делиблатске пешчаре... Најдраматичнији преображај
Дунав чини крај Голупца, где понире у теснаце Карпатских
планина, стварајући низ очаравајућих призора.

Дужина:

588 км

Највећа ширина:

7 км (код Голупца)

Најмања ширина:

150 м (Ђердапска клисура)

Национални паркови:

Фрушка гора и Ђердап

Бране:

Ђердап I и Ђердап II

Међународна путничка
пристаништа на Дунаву:

Београд (2 локације), Нови Сад,
Доњи Милановац, Голубац,
Смедерево и Кладово.

Други градови:

Смедерево, Велико Градиште,
Голубац, Доњи Милановац и
Кладово

Спаја десет држава:

Немачку, Аустрију, Словачку,
Мађарску, Хрватску, Србију,
Румунију, Бугарску, Молдавију
и Украјину

Спаја четири престонице:

Беч, Братиславу, Будимпешту
и Београд

Културни и
историјски
токови
Спуштајући се низ Дунав, пловите до
праисторијске епохе и културног средишта најстарије Европе, до остатака
чувене културе Лепенског Вира старе
8 миленијума и Винчанске културе
старе више од 7 миленијума.

02

01 Трајанова табла, 1. век
02 Дунав - Ђердапска клисура

Интернационални крузери који се
заустављају на више пристаништа
пружају могућност да непосредно
доживите ову реку.

01
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Дунав је кроз историју представљао
линију спајања, али и раздвајања, олакшавајући размену добара и држећи на
различитим обалама супротстављене
стране. Пловећи кроз Србију пратите
токове историје, у којима се препознају
трагови Келта, Римљана, Византије, првих Словена, средњовековне српске и
угарске државе, Османлија, Аустријског
царства и нововековне српске државе.
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Градови пуни енергије

#experienceSerbia

Културни мозаик
Крените на чаробно путовање кроз српски културни
мозаик. Откријте творевине људског духа које на овим
просторима датирају још из праисторије. Оживите слике
Римског царства обилазећи остатке царских резиденција.
Ослушните одјек векова у тишини и миру манастира.
Обиђите тврђаве на којима су се сударале цивилизације и
мењали токови историје.
Дух овог поднебља и живахан креативни пулс савремених
кретања има моћ да надахне и оплемени.

20
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Липова алеја, 1941,
Галерија слика Сава Шумановић, Шид
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Праисторија
Привлачи Вас идеја о путовању кроз време? Само пар десетина километара
низводно од Београда можете да се вратите неколико хиљада година уназад, у
културно средиште најстарије Европе.

Манастири
Лепенски Вир

Српски манастири су вековима били центри духовности у којима се поред молитвених обреда, преносило знање, развијала култура и неговала национална свест.

6000. године п.н.е.
Откријте најстарије стално станиште на
простору Србије, с више од 100 урбанистички распоређених кућа и првим
примерцима монументалне скулптуре
у Европи.

Као ремек-дела уметности и архитектуре разних епоха и стилова, манастири су
драгоцен део европског културног наслеђа.
Они су и данас жива места у којима се одвија богослужење, сликање фресака,
превођење списа, израдa сувенира и производња веома цењених вина, меда и
друге хране.

Манастири свој процват
доживљавају у другој половини 12.
века, упоредо с формирањем српске
државе. Спајањем византијске и
романичке уметности у тзв. Долини
краљева рађају се монументалне
грађевине тзв. Рашке школе, као што
је манастир Студеница.

Винча
од 5300. до 4300. године п.н.е.
Упознајте метрополу каменог доба и
раскошну неолитску културу. Винчанци су живели у урбаној средини, креирали фигурине женских божанстава
и комуницирали уз помоћ система
писаних знакова.
01

Србија у доба
Римског царства
Почетком наше ере, подручје данашње Србије било је значајан граничан појас Римског царства које је изнедрило 16 од 52 римска императора.

Манастир Студеница, 12. век

01
Археолошки локалитет
Лепенски Вир,
6.000 п.н.е.
02
Археолошки локалитет
Феликс Ромулијана, 4. век
03
Археолошки локалитет
Виминацијум, 4. век
03

Феликс Ромулијана
Феликс Ромулијана саграђена у 4. веку је царска резиденција и најатрактивнији сачувани локалитет из античког доба у Србији.

Виминацијум
Виминацијум је између 1. и 5. века био војни логор и један од највећих римских
градова на Балкану. О његовом сјају данас сведоче очувани остаци амфитеатра,
јавних купатила, аквадукта и некропола.

02
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Манастир Студеница, Распеће, детаљ фреске, 13. век

УНЕСКО листу чине добра
изузетне вредности
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Почетком 14. века српска култура
преображава се у директном додиру
с царском Византијом. Представник
тог стила је Грачаница, складна и динамична грађевина која одаје утисак
лакоће и стремљења у висину.

На страни лево
Манастир Грачаница, детаљ фреске, 14. век
01 Манастир Грачаница, 14. век
02 Манастир Манасија, 15. век
03 Манастир Крушедол, 18. век
01

**Косово и Метохија
је аутономна
покрајина у саставу
Републике Србије и
на основу Резолуције
Савета безбедности
Уједињених нација
1244 од 10. јуна 1999.
године налази се
под привременом
цивилном и војном
управом Уједињених
нација.

Пред најездом Турака на Балканско полуострво крајем 14. и у првој
половини 15. века граде се манастири
опасани моћним зидинама и ојачани
високим кулама. Раваница и Манасија
су примери тзв. Моравске школе из
тог периода.
Повлаћечи се пред турским освајачима, српски калуђери зидају манастире
у готово неприступачним пределима
Овчарско-кабларске клисуре.

https://www.srbija.gov.rs/
kosovo-metohija/83395

02

Крајем 15. и почетком 16. века тежиште српског духовног и културног живота померено је на север, у суседно
Аустроугарско царство где долази до
плодног споја са западноевропском
културом. Подижу се манастири на
планини Фрушкој гори, које красе
препознатљиви иконостаси с позлатом, дуборезима у дрвету и утицајем
барокног сликарства.

03
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Тврђаве
Некада је живот и дословно био –
борба. „Освојте” утврђења која су грађена на узвишењима и уз реке, како
би се лакше контролисала територија
и одбили завојевачи. Места на којима
се некада бранило и освајало, њих су
градили и разарали, у њима се туговало и славило.

Смедеревска тврђава
Подигнута је као нова престоница земље која се борила за опстанак пред
продорима Турака у 15. веку у форми
типичног утврђења на води.

01

Рамска тврђава
Сликовиту Рамску тврђаву Османлије
су подигле у 15. веку у облику неправилног полигона са четири угаоне
и централном Донжон кулом као
типично артиљеријско утврђење.

Голубац
Величанствено војно утврђење с девет
масивних кула подигнуто у 14. веку
на стрмом узвишењу на самом улазу у
Ђердапску клисуру.

01
Смедеревска тврђава, 15. век
02
Рамска тврђава, 15. век
На страни десно
Голубачка тврђава, 14. век

26
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Музеји
Организујте себи културно-историјски спектакл! Прошетајте се кроз векове, разгледајте
праисторијске скулптуре, шлемове римских
легија и средњовековне иконе. Погледајте
инсигније српских владарских династија, али и
покућство типичног српског домаћинства кроз
време. Уживајте у узбудљивим делима светски
познатих уметника.
Истражите уметничке
колекције за чије стварање је била неопходна храброст – да се
закорачи у непознато
и буде спреман за
експериментисање и
креирање по сопственим правилима

03

Упознајте се с
великим научним и
техничким достигнућима великих визионара који су доводили
до далекосежних
друштвених промена
и начина живота целокупног човечанства.

04

01
Катарина Ивановић,
Аутопортрет, 1836,
Народни музеј Београд
02
Надежда Петровић,
Стари шедрван
у Призрену, 1913,
Уметничка галерија
Надежда Петровић
03
Музеј Николе Тесле
04
Музеј савремене
уметности Војводине
05
Кецеља, 20. век,
Завичајни музеј
Књажевац

01

05

Галерије
Креативан дух једне средине најбоље се упознаје
кроз дела њених уметника. Поједини ствараоци
су својим делима утицали на културни идентитет
читавих градова, због чега су заслужили галерије са сопственим именом. Жива и динамична,
ликовна сцена Србије отворена је за дијалог и
нове одговоре на старе људске дилеме.

02
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Сава Шумановић, Вече, 1937, Галерија слика Сава Шумановић, Шид
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Узбудљива природа
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Узбудљива природа
Осетите исконску слободу у неком од националних
паркова и хармонију дивљине у специјалним резерватима
са нестварним креацијама природе.
Одморите се од градске вреве у идиличном окружењу
српског села. Доживите природан „ресет“ у лековитим
бањама са традицијом која сеже у римско и османско доба.
Бићете изненађени колико разноврсних искустава може
да пружи природно окружење Србије.

30
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Национални
паркови

Национални
парк Шар
планина

У Србији је природа благородна и разноврсна – од широких токова река и равница на северу, преко усталасаног
централног дела украшеног воћњацима, до монументалних речних кањона и планинских висова.

На крајњем југу Србије** простире се
планински масив с врховима изнад
2000 метара надморске висине који
представља прави планинарски и
адреналински изазов за све одважније
љубитеље природе и скијаше.

Такво окружење позива на авантуру! Изведите бравуру на
скијама док се спуштате са осунчаног планинског врха.
Кад отопли, дохватите весло и направите спуст низ реку
или узјашите коња и обиђите нетакнуту природу. Уживате
у мирнијим активностима и опуштању? Забаците удицу
на Дунаву или Сави. Посматрајте и фотографишите ретке
врсте птица и животиња. Уживајте у шетњи.
У природи Србије има места за све: авантуристе, рекреативце, креативце, али и оне који би само да се опусте.

05

Национални Национални
парк Ђердап парк
Копаоник

Када бисмо питали медведа где би волео да борави на
слободи, он би сигурно изабрао планину Тару. Дођите и
уверите се сами. Постоје организоване туре за посматрање
медведа у дивљини. Овај необично живописан свет оивичен реком Дрином, налази се на западу Србије, на планини
обраслој четинарским шумама, прошараној пешачким и
бициклистичким стазама.
01 Видиковац Тара
02 Копаоник
03 Мрки медвед
04 Шар планина
05 Ђердап
06 Фрушка Гора
07 Копаоник

32
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02

Национални
парк Тара

01

**Косово и Метохија
је аутономна
покрајина у саставу
Републике Србије и
на основу Резолуције
Савета безбедности
Уједињених нација
1244 од 10. јуна 1999.
године налази се
под привременом
цивилном и војном
управом Уједињених
нација.

Шта се деси када се сударе водени див
и планински масив, а нико неће да се
повуче? Настане Ђердап, највећа клисура пробојница у Европи. Карпати
се нису повукли, али је огромна снага
Дунава пронашла свој пут. Може се
обићи бродом, аутомобилом, бициклом или пешке, а кад се попнете на
видиковце, свет видите очима орла.

04

Национални
парк Фрушка
гора
Некада давно, север данашње Србије
прекривало је велико Панонско море.
У међувремену, море се повукло, али
је остало острво. И то какво! Фрушка
гора је питома зелена оаза, идеална
за бег од градске вреве и ужурбаности. Нови Сад и Београд су одмах ту,
довољно близу а довољно далеко.

06

На коњу, бициклу или скијама, ова
планина пружиће Вам осећај дивље неспутане слободе. Копаоник је
прекривен снегом већ у децембру, и
наставља да се бели све до априла. У
том се периоду ова планина претвара у
најпопуларнији скијашки центар у Србији. Копаоник је атрактиван и током
летњих месеци. Због великог броја
сунчаних дана током године, прозвали
су га још и „планином сунца”.

07
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Специјални
резервати
природе
Специјални резерват
природе Увац
Фотографије меандара реке Увац код Нове Вароши остављају без даха, али не могу да замене прави доживљај –
љуљушкање на катамарану, веслање, обилазак пећина које
се простиру километрима, сусрет уживо с ретком врстом
белоглавог супа и пењање на видиковце с којих се пружа
нестваран поглед. Увац нам својим вијугањем кроз дивље
клисуре даје времена да се опустимо и осетимо како најлепши путеви не морају увек да буду они најкраћи, најбржи
и праволинијски.

04

Резерват биосфере
Бачко Подунавље
Резерват биосфере Бачко Подунавље у близини градова
Сомбор и Апатин, налази се на Светској листи резервата
програма УНЕСКО. Простране плавне шуме, аде, рукавце,
пешчане речне обале и разноврстан животињски свет
можете обићи чамцем или бициклом.

www.srbija.travel

На југу Србије, у близини Куршумлије, природа је „извајала” необичну галерију скулптура које својом монументалношћу изазивају страхопоштовање. Надреалан призор
сачињен од 202 земљане фигуре с каменим „капама”
висине до 15 метара, дуго је подстицао испредање народних легенди о њиховом настанку. По једној од њих, фигуре
представљају окамењене сватове који су хтели да венчају
брата и сестру.

Белоглави суп –
највећа птица која
живи у Србији, са
распоном крила од
око 2,8 метара.

05
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Споменик природе
Ђавоља Варош

02

03

01

01
Специјални резерват
природе Увац
02
Белоглави суп
03
Резерват биосфере
Бачко Подунавље
04
Споменик природе
Ђавоља Варош
05
Парк природе Голија
06
Парк природе
Златибор

06

Парк природе
Голија

Парк природе
Златибор

Питома планина обрасла густим шумама у југозападној
Србији дом је многим биљним и животињским врстама.
Један времешни планински јавор успео је на њој да преживи чак и ледено доба.

Замислите да пространу висораван препуну борова видите
из потпуно другачије перспективе. У парку природе Златибор ту прилику ће Вам пружити најдужа панорамска гондола
на свету у дужини од 8950 метара. Заталасане падине Златибора је право место за љубитеље пешачења, планинарења и
бициклизма или теренског јахања коња. Љубитељи адреналинских спортова могу да се опробају у параглајдингу.

На ободу овог парка природе налазе се два изузетна манастира из 12. века: Студеница и Градац.
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Одмор
на селу

Скијање
Побегните из градске вреве и сивила
и крените у сусрет адреналинским
изазовима на снегу. Посетите српске
планине. Открићете да је зима неисцрпан извор радости.

Успорите ритам. Осетите дубљу повезаност с природом и локалним становништвом. Откријте живот с мање стреса, тамо где „рокове” диктирају сунце,
облаци и смене годишњих доба. Уз искрену посвећеност срдачних домаћина,
Ваша породица осећаће се добродошло и сигурно.

Најразвијенији центри су Копаоник,
Торник на Златибору и Стара планина. Током снежних дана активни су
и мањи ски-центри на Дивчибарама,
Тари, Златару и Гочу.

01
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04
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01
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Уживајте у миру и приватности природног окружења. Након целодневног
боравка на отвореном, осетићете ону
праву глад. Утолите је укусном домаћом храном припремљеном на традиционалан начин, од здравих састојака
узгајаних на сунцу. Угођај заокружите
вином из старих подрума.

Наспавајте се добро, далеко од
градске вреве и ужурбаних туристичких центара. Избор је разнолик. На
равничарском северу, међу пољима
жита и сунцокрета, начичкани су салаши познати по „слоу фуд” традицији и љубави према коњима. Брдовита
централна Србија дочекује госте у
кућама које провирују из воћњака. У
источној Србији истичу се старопланинске куће с верандама и каменим
винским подрумима. На планинама
западне Србије, након шетње кроз
четинарске шуме, очекују Вас топле
брвнаре и вајати.

01 Традиционални колач
02 Мећавник, Дрвенград
03 Село, коњи
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Након одмора на српском селу –
бићете као нови.

03

Копаоник
Копаоник, ски стаза
Стара планина
Златибор

Копаоник

Стара планина Златибор

„Планина сунца” с више од 60 км
уређених ски-стаза од којих су неке
осветљене и за ноћно скијање и ходање!

Крените у авантуру у средиште Балкана, у ски-центар Бабин зуб са уређеним ски-стазама!

Када се ужелите акције на снегу, правац
на Златибор. И не пропустите сјајне
услове за нордијско скијање и биатлон!

02

03

04
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Узбудљива природа

#experienceSerbia

Бање

Вино

Редовно допуњавамо батерије на
разним уређајима да би нас добро
служили, а колико водимо рачуна о
сопственом телу? С више од хиљаду
извора топле и хладне минералне
воде која ревитализује, Србија Вам
нуди прилику да допуните сопствене
ресурсе на природан начин.

Ако желите да окусите и наслутите
„особеност” неке земље, пробајте њена
вина. Тзв. тероар је одраз поднебља,
климе и традиције.

Вина с песка
Њихов карактер огледа се у воћној
свежини белих вина и нежнијим
танинима црвених. Песковити терени,
умерено континентална клима и квалитетне сорте винове лозе дају вина,
која се одликују лакоћом и вишим
садржајем киселина.
СОРТЕ ГРОЖЂА:

•
•
•
•

На тим местима још су се римски
императори и њихова свита брчкали
у римским термама. Нешто касније,
Турци су око топлих извора правили
хамаме и турска купатила. Између два
светска рата, бање су биле монденска
места за српску елиту.

Неопланта
Креаца
Кадарка
Франковка

Вина речних долина
Дифузна светлост великих река, уз
велики број сунчаних сати, утичу на
то да вина буду питка и хармонична. Складне киселине употпуњене
воћним аромама спајају се у пријатну
завршницу белих и црвених вина.
СОРТЕ ГРОЖЂА:

Данас су бање туристичка места за одмор и рекреацију, за припреме спортиста и организацију конгреса. У бањама
се налазе базени с термалном водом,
финске сауне, турска купатила, велнес
/СПА центри, фитнес центри, терени за
спортове, стазе здравља, бициклистичке стазе и други спортски садржаји.

•
•
•
•

Вина с благих падина
и побрђа

01 Велнес

У српске бање долази се због воде и
ваздуха, превенције и рехабилитације.
У специјализованим здравственим
установама медицинским третманима
освежиће вас стручно особље.

02 Овчарско-кабларска клисура
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Удахните свеж шумски ваздух у подножју планине. Осетите како плутате
у минералној геотермалној води.
Уживајте у шетњи кроз питорескне
пределе. Откријте српске бање и
дозволите исцељујућој снази природе
да обнови Ваш ум и тело… Врњачка
бања, Сокобања, Пролом и Луковска,
бања Ковиљача, бања Кањижа, Рибарска бања…

Смедеревка
Морава
Тамјаника, црна
Португизер

Препознатљива су по мирисним
нотама белих и изражајности боја и
елеганцији црвених. Благо „заталасане” котлине дају питка и хармонична
вина, сламнастожуте боје, са зеленим
одсјајем, као што су она од тамјанике,
старе аутохтоне сорте грожђа и црвена вина боје рубина, мириса зрелог
црвеног воћа.
СОРТЕ ГРОЖЂА:

03 Спа третман

• Тамјаника, бела
• Прокупац
• Вранац
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Храна

У равници на северу, храна на трпезу
стиже устаљеним следом. У њој се
ужива полако – натенане: шунка и
сланина, супа, поховано гушчје месо
и маковњача за слаткиш.

Ништа примамљивије него када прича о култури, историји и традицији
једне средине изађе из корица књига
и буде сервирана пред Вама – на
трпези. У сваком обеду преламају се
породичне навике, обичаји, културни утицаји, па и природни услови
од којих зависи избор типичних
намирница.

С пашњака заталасане Србије стижу
кајмак, кисело млеко и сиреви који
уз качамак, гибаницу, пите, пршуту и
дуван чварке чине основу горштачке
трпезе.

Упознајте Србију на најукуснији могући начин – пробајте њена традиционална јела.

01
02
03
04

Печурке
Пикник
Малине, детаљ
Домаћи кајмак

02

03

04

У кафани крените редом, од лаганог
предјела и обавезне салате од сезонског поврћа или туршије и ајвара.
Главно јело је најчешће месо припремљено по локалном рецепту: печење,
ћевапчићи, пљескавица... За дезерт
пробајте ванилице, ораснице или питу
с малинама.

01
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Испијање кафе је традиционалан
дневни ритуал, моменти који се деле с
другима или се посвећују себи.
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Место сусрета
Планираш пословни састанак, конференцију или изложбу
и све мора да буде на врхунском нивоу?
Желиш да видиш свој омиљени бенд у нестварном
амбијенту тврђаве? Да учествујеш у маратону? Чујеш
најбоље трубаче у аутентичном окружењу малог места у
унутрашњости Србије?
Србија је место успешних, узбудљивих, поучних, забавних
и романтичних сусрета – увек уз искрен поздрав и топлу
добродошлицу домаћина.

42
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Место сусрета

Место
састанака и
искустава
Србија памти велике сусрете. Неки од њих одјекивали су
историјом, други су бележени на филмској траци, а има и
оних сасвим личних, који су наставили да живе у интимним записима и сећањима. Језици са свих страна света ту
су проналазили заједнички језик, а неке од најживописнијих личности постале су историјски значајне.
Градови с јединственим културним наслеђем и места с
инспиративним природним окружењем – на планинама,
поред река и у бањама – нуде врхунске услове за организацију великих пословних догађаја, конференција, састанака
и подстицајних путовања.

#experienceSerbia

Технологија може да нам олакша комуникацију, али ништа не може да замени сусрет уживо. Заједничка искуства
која тада стварамо чине да се осећамо и да радимо као да
смо заједно – чак и када су нам радна места на различитим
крајевима света.
Значајну предност Србије чине њена географска позиција
и одлична саобраћајна повезаност. Организаторе и посетиоце великих догађаја у Србију такође привлачи одлична
вредност коју добијају за новац, безбедност и могућност
прилагођавања услуга њиховим специфичним потребама.
О динамичном развоју и међународној промоцији Србије
као конгресне дестинације стара се засебан тим – Конгресни биро Србије – у оквиру Туристичке организације
Србије, у сарадњи с партнерима из индустрије – хотелима,
агенцијама, националним авио-превозником и осталим
пружаоцима услуга.
Србија и Београд редовно се, у својим категоријама, налазе
међу 50 водећих светских дестинација за састанке, према
броју организованих међународних скупова.
Главне дестинације за састанке, конференције, велике
догађаје и изложбе су градови Београд, Нови Сад, Ниш и
Суботица, као и планински центри Златибор и Копаоник,
и бањски Врњачка бања, с већим бројем конференцијских
центара, хотела, ресторана и забавних садржаја.

Манифестације
Шта је то што деценијама доводи хиљаде људи на ливаду покрај малог места,
стару тврђаву изнад Дунава, хангар у
речној луци или у интригантне уметничке просторе у центру града? Око
чега се окупљају? Чему аплаудирају?
Шта их фасцинира?
Умешајте се мало у гужву. Најбољи начин да осетите дух овог поднебља је да
непосредно учествујете у популарним
дешавањима.

Еxit,
Нови Сад
У јулу се Петроварадинска тврђава
претвара у место највећих имена
светске музичке сцене. Фестивал
отвореног духа нас изнова подсећа да
је сваки ИЗЛАЗ уједно и УЛАЗ – на
који надире позитивна енергија из
свих крајева наше планете. Данас,
више генерација Европљана сматра
ЕXIТ делом свог одрастања.

01

Љубичевске
коњичке
игре,
Пожаревац
У септембру проверавамо ко заслужује витешку титулу. Након галопских и
касачких трка и такмичења у прескакању препона следи љубичевски
вишебој – надметање на коњима у
традиционалним дисциплинама.

Сава Центар, пројекат реконструкције
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01 Exit фестивал
02 Љyбичевске коњичке игре
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Београдски
маратон
Уколико цените издржљивост и истрајност, Београд је право место да се
опробате у маратону. Позитивна енергија која непрекидно струји улицама
овог града, током маратона прераста
у највећу и најмасовнију спортску
манифестацију у Србији.

На страни лево
Драгачевски сабор трубача
01
Београдски маратон
02
Битеф

01

Драгачевски Belgrade Beer Роштиљијада,
сабор
Fest, Београд Лесковац
трубача, Гуча
Светски познат фестивал традиционалне трубачке музике доноси четири
дана узавреле атмосфере која не
јењава ни дању ни ноћу. У мало место
сваког августа слије се више стотина
хиљада домаћих и страних љубитеља
овог инструмента.

На импозантан простор код ушћа
Саве у Дунав у Београду током BBF
фестивала сливају се реке посетилаца
привучене наступима најпопуларнијих
регионалних рок састава. BBF је толико масован, гласан и велик да једноставно мора да се чује, види и доживи.

Чули сте за ћевапе, а да ли сте пробали лесковачке? Током традиционалне
гурманске манифестације у граду на
југу Србије улицама се шире неодољиви мириси специјалитета од меса,
паприке и пасуља чија се рецептура
преноси с колена на колено.

Битеф,
Београд
Преиспитује. Провоцира. Позива на
интеракцију. Приказује ствари огољено, али никада просто. Битеф је елитни
фестивал алтернативног позоришта на
који се долази у патикама. Алтернатива која је прерасла у традицију.
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