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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПРИКАЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
Увод
Извод: Туризам је феномен који засеца у све поре привредног и друштвеног
живота, импликација његовог развоја се рефлектујe у различитим сферама. Задовољство туриста врло често представља главну карику у развоју и унапређењу
туристичке делатности. Главни циљ изучавања био је да се укаже на јединствено
подручје у околини Новог Сада. Сремски Карловци представљају подручје националног блага, културно-историјску целину под заштитом државе, образованотуристички центар највишег ранга, извориште српске духовности, културе и очуване природе, једном речју представља јединствени туристички драгуљ.
Кључне речи: туризам, Сремски Карловци, туристички потенцијали
Abstract: Tourism is a phenomenon which intersects all the pores of economic and
social activities and the impact of its development is reflected in different aspects. The
satisfaction of tourists is very often a major link for the development and promotion of
tourism activity. The major subject of study was to show a unique area in the vicinity of
Novi Sad. Sremski Karlovci represents an area of national heritage, cultural and historic
unity under the governmental protection, educational and tourist centre of the highest
level, the source of Serbian spirituality, culture and preserved nature, in one word, it
represents a unique tourist jewel.
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Увод
На обронцима Фрушке Горе и на обали Дунава смештен је живописни градић Сремски Карловци, место изузетне културне баштине. Најлепши у јуну када хиљаде липа процветају и у октобру када стотине хектара винограда донесу своје надалеко чувено грожђе, овај град, богат
рибом, дивљачи и подрумима са изузетним винима, представља изузетну
туристичку атракцију.
Сремски Карловци леже на крајњем североистоку Срема, удаљени
свега десетак километара од Новог Сада и 57 километара од Београда.
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Налази се на путу Београд-Суботица и међународној прузи ИстанбулВаршава. Аеродром Београд удаљен је непуних 70 километара од Карловаца, а обала Дунава омогућава долазак путника и воденим путем. Типичан град XVIII века са низом културно-историјских споменика, урбанистички и амбијентално је у ширем центру у потпуности сачуван и представља један од малобројних градова у Војводини и Србији који већ на први
поглед асоцира на давно прохујала времена.
Туристичко-географски положај
Туристичко-географски положај места представља битну компоненту туристичке валоризације. Ова сложена категорија обухвата: географски, туристички и функционални положај.
Општина Сремски Карловци налази се на подножју Фрушке горе,
на десној обали Дунава, где он прима Стражиловачки и Липовачки поток.
Географски, општина припада Срему, а један њен део, Ковиљски рит,
налази се на подручју Бачке. На западу и југу граничи се са општинама
Инђија и Ириг, а на северу са подручјем града Новог Сада.
Посебна специфичност је да се на територији општине, осим града
Сремских Карловаца, не налази ни једно друго насељено место. Територија општине заузима површина од 51 km2, а у њој живи по попису из 2002.
године 8 839 становника.
Општина Сремски Карловци просторно и комуникациони има изузетно повољан географски положај на међународном железничком коридору Будимпешта - Београд - Атина, магистралном путном правцу Београд
- Нови Сад и међународној пловној реци Дунав, природној саобраћајници,
једној од најважнијих за југоисточну и централну Европу. Са становишта
односа према систему саобраћајница релевантних за туристичка кретања,
посебно треба нагласити да се Сремски Карловци налазе на коридору спајања Београда са Новим Садом и то на воденом и железничком правцу.
Као пример, могућности искоришћености овог вида превоза је и увођење
туристичког воза ''Романтика'' од Београда до Сремских Карловаца. Овај
воз почео је да саобраћа од 1999. године, а поред превоза туриста,
коришћен је и за разне туристичке атракције, снимање и промоцију филмова, венчања и друго. Правци развоја речног саобраћаја у Европи (повезивање Рајне и Дунава) изузетно је значајно за нашу земљу, а посебно за
развој туризма у Сремским Карловцима. То треба искористити за осмишљено уређење и изградњу приобаља са одговарајућим туристичкорекреативним садржајима,а посебно модерне речне марине. Поред тога, са
аспекта туристичке понуде, за Сремске Карловце се својим културно98

историјском баштином и заначајем, можемо рећи да представљају и
''врата'' Фрушке горе – природне и културне ризнице Србије. Све ово указује да Сремски Карловци имају изузетан туристички положај.
Доношењем Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицају развоја (22.06.1991. године), започет је процес обнове културно
историјске баштине и изградње инфраструктуре, а тиме стварања предуслова за развој туризма.
Природне туристичке вредности Сремских Кaрловаца
Сремски Карловци су због свог специфичног изгледа сврстани у
ред најатрактивнијих градова у Војводини. Настали су на споју реке Дунав
и шумовите Фрушке Горе. Степеничасто спуштање рељефа од планинског
била Фрушке Горе са надморском висином 480 м, преко суподинске косе
до алувијалне равни и лесне заравни на само 76 м, даје овом насељу изузетне пејзажне карактеристике (Миљковић, 1994).
Овај град има средњу годишњу температуру ваздуха 11,8°C. Најхладнији је у јануару са средњом месечном температуром ваздуха од
0,1°C, а најтоплији у јулу са 23,6°C. Имају средњу годишњу влажност ваздуха од 76 %, средњу годишњу облачност од 5,1 десетина, са минимумом
у септембру и октобру што је повољно за сазревање и бербу грожђа и
туристичке манифестације на отвореном. Просечна годишња количина
падавина је 586 мм, са највећом количином у мају 76 мм, а најсушнији
септембар са 33. У Сремским Карловцима најчешће дува ветар из југозападног правца, и то у периоду од маја до октобра. Кошава дува из југоисточног правца али се у насељу слабије осећа због заштитног шумског
појаса. Средња годишња сума осунчавања је 2.162 сата, најсунчанији су
јул и август (300 сати), а нешто мања осунчаност је у мају, августу и септембру (1973). Сремски Карловци су климатска оаза у степи каква је
Панонска низија. Најважнији модификатори климе су река Дунав, која
освежава и влажи ваздух и Фрушка Гора са чијих падина се спуштају ваздушне струје и чине боравак у овом граду пријатнијим. У септембру и
октобру су најпогоднији климатски услови за организовање туристичких
манифестација на отвореном.
Дунав је доминатан хидрографски објекат, који се после сужења у
петроварадинском лакту на територији Сремских Карловаца поново шири,
успорава. Изградњом насипа за међународни пут и железничку пругу
1971. године исправљен је један меандар и од тада насеље није више уз
саму обалу Дунава. На овом делу се налази Петроварадинско-карловачки
рит, један од малобројних са очуваним карактеристикама рита као специ99

фичног биотопа. Кроз насеље протиче стални поток - Стражиловски поток
који естетски употпуњује ово насеље.
Изузетну пејзашну вредност Сремских Карловаца чини обиље
вегетације која је настала на плодној подлози уз доминацију чернозема и
гајњаче. Скоро две трећине од површине насеља, што је око 1.700 ха, прекривају простране шуме које су наставак шума фрушкогорја.
Уређене зелене површине красе насеље, а најзначајније међу
њима су Дворска башта и неколико паркова. Дворска башта има површину од 12 хектара, а направљена је по налогу патријарха Рајачића 1848.
године. Он је из Беча довео стручњаке који су уредили овај врт. Из тог
времена остало је неколико споменика природе: стабло тисе и бор висок
преко 40 м. Данас се у овој башти поред украсног биља гаји око 180 врста листопадног дрвећа и 35 врста четинара. То су црни и бели хомалајски
борови, ариши, јеле, кедрови и чемпреси. Поред Патријаршијског двора
налази се уређени парк на 2 хектара.
Сремски Карловци су права ризница са чак 14 заштићених објеката природе. Међу њима са својим значајем истиче се стабло платана у
порти Доње цркве који представља јединствени примерак ове врсте,
димензија и старости на подручју Војводине. Шумовита Фрушка Гора,
разноврстан рељеф, меандри Дунава и виногради који се у њему огледају
склопили су мозаик у пејзажну слику Сремских Карловаца која мотивише многе туристе да их посете.
Антропогене туристичке вредности Сремских Карловаца
Специфичан значај културне баштине у Сремским Карловцима
произилази из његове културне, историјске, образовне и верске традиције,
која заузима посебно место у историји српског народа.
Етнографски ресурси - Чињеница је да су Сремски Карловци једно од најстаријих насеља у јужном делу Панонске низије. Први становници падина Фрушке горе били су ловци и земљорадници, који су становали
у ископаним земуницама у лесним одсецима на обали Дунава. Приликом
архолошких откопавања на локалитету Карловаца, нађене су културе неолита (остава енеолитског посуђа) и римског периода када су били каструм
на римском Лимесу на обалама Дунава. Историјске чињенице говоре да се
Сремски Карловци први пут помињу 1308. године, као Castrum Karom. Од
тада се развија пратећи долине Стражиловског потока и Дунава. Тврђава
изграђена на рту узвишене косе доминирала је, како пловним путем Дунава, тако и долинским проширењем у залеђу Фрушке горе. Изградња цариградског друма утицала је да се насеље са виших тераса спусти и у низину,
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те да се полако осваја алувијална раван Дунава. Разарањем старе тврђаве
1521. године, град пада под власт Турака, све до великог аустријскотурског рата (1683-1699. године). Првом великом сеобом Срба 1690. године, Карловци, Крушедол и Хопово постају нови духовни центри свих
Срба. У Карловцима је 26 јануара 1699. године закључен чувени мир
између Аустрије, Пољске, Венеције и Русије (Свети савез), са једне стране
и Турске, са друге стране. Захваљујући динамичном економском развоју у
XVIII веку, у Карловцима се оснивају црквено-народни фондови, а од
1713. године постају средиште православне Митрополије. Године 1726. у
Карловцима се отварају средње школе, а од 1733. године изведена је прва
позоришна представа у Срба. Прва српска Гимназија основана је 1791 у
Карловцима, а 1794. године и Богословија – најстарија, после Кијевске,
православна академија. Све до 1918. године Карловци представљају верски, а делом и културни центар Срба у Војводини. Након 1. децембра
1918. године Карловци улазе у састав нове Државе Срба, Хрвата и Словенаца и добијају свој данашњи назив.
Као ни у једном другом граду у Србији, религија је у Сремским
Карловцима имала велики утицај на живот града и њеног становништва.
Цркве, њене институције и објекти имали су изузетан културни, историјски и шири друштвени занчај, па зато треба посебно посматрати њихову
улогу коју су имали у одржавању вере и националне свести и развоју
духовности српског нарада.
Данас у Карловцима постаје три православне цркве – Саборна,
Доња и Горња, затим католичка црква, капела у Патријаршијском двору,
капела на провославном и католичком гробљу и капела Мира. Обзиром на
уметничку, културну и националну вредност верских објеката, потребно је
посветити знатно већу пажњу и њиховој заштити, односно придржавати се
начела заштите по коме се ови објекти штите интегрално са простором у
коме се налазе, као и природом која их окружује.
Посматрајући наведена културна добра Сремских Карловаца у
ширем контексту развоја привреде и друштва, неопходно је да се приступи њиховом третирању и као економског добра, у смиску њиховог адекватног укључивања у туристичку понуду града, а у функцији развоја
културног туризма.
Саборна црква ''Свети Никола'' сазидана је на иницијативу
митрополита Павла Ненадовића, на темељима старе средњевековне цркве која је срушена. Зидање храма започето је 1758. године, а завршено
1762. године. Најстарији спомен о овој цркви потиче из 1532-1533. године (Петковић, 1950).
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Сл. 1. Саборна црква (фото. Калинић М.)

Сл. 2. Горња црква (фото. Живков И.)

Посебну вредност цркви даје прелепи иконостас, рад двојице највећих српских барокних сликара Теодора Крачуна и Јакова Орфелина.
Уљане композиције на зидовима цркве насликао је највећи сликар српског
реализма Паја Јовановић. Специфичност цркве представља чињеница да је
то једнобразна грађевина са два звоника, што је доста ретко за грађевине
из XVIII века. Украсни део торњева и малог кубета пројектовао је Захарија
Орфелин (Медаковић, 1963). Иако је тешко рећи којој фази је припадала
архитектура и сликарство цркве, на основу првих записа о цркви закључује се да су се оне кретале између Моравског и Светогорског стила. Посебна вредност овог сакралног објекта је што су у њему сахрањени великани
српске духовности и уметности као што су карловачки митрополити Павле
Ненадовић, Стефан Стратимировић, Јосиф Рајачић и Герман Анђелић, као
и сликар Теодор Крачун.
Црква ''Ваведење Богородице'' (Горња црква) саграђена 1746.
године, једина је до данашњих дана сачувала свој провобитни изглед.
Специфичност цркве је што се она спомиње 1561. године као метох манастира Хиландара са Св. Горе, чију славу ''Ваведење Богородице'' слави и
данас. Црква има базиликалну основу са правоугаоним певницама и полукружном апсидом. Звоник је двоспаратни, украшен на угловима дорским
пиластрима. Купола почива на осмостраном тамбуру. Аутор иконостаса
барокног стила је Димитрије Бачевић, карловачки сликар. У крипти под
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олтаром цркве сахрањени су патрихарх Георгије Бранковић и патријарх
Лукијан Богдановић. Вредност цркви као изузетног културно-историјског
споменика даје и гробница породице Посавец.
Црква ''Светог Петра и Павла'' (Доња црква) сазидана око 1719.
године. И ова црква је зидана на темељима некадашње цркве. Има спомена
о појединим црквеним књигама из 1559. године, што значи да је црква и
тада постојала. Основа је у виду триконхоса са продуженим западним
делом наоса који се састоји из три травеја. Стил који је заступљен на овом
здању несумњиво доказује присуство традиције Моравске школе. Темељна
обнова цркве извршена је у XVIII веку. У току првих деценија XIX века
забележена је ''репарација цркве'' у приличним сумама и издацима (Медаковић, 1963). Садашњи иконостас је дело Димитрија Братожића, сликара
из Земуна. Значај ове цркве је што је у њој хиротонисан владика Црне
Горе, Петар I Петровић Његош.
Католичка црква подигнута је 1768. године. Спомиње се у XVI
веку, да би после аусто-угарских ратова крајем XVII века била срушена.
Има базиликалну основу. Њено обнављање извршено је више пута: 1863.,
1924., 1956. и 1972. године.
Капела на православном гробљу пројектовао је архитекта Владимир Николић у византијском стилу. Капеле је посвећена великомученици Катарини. То је капела породице Николић у којој је сахрањен и сам
аутор. Иконостас капеле осликао је Урош Предић, заједно са зидним сликама. Радови Владимира Николића у Карловцима допринели су да овај
мали град поприми посебно обележје препознатљиво сваком посетиоцу.
Палате, дворци, зграда фондова, семинар и друге грађевине, представљају
не само архитектонско-грађевинске и уметничке вредности, већ и већити
симбол пресудних догађаја у животу једног народа. Мало је који наш град
имао такву ноту јединства, без обзирана стилске разлике ових зграда. Била
је потребна једна воља патријарха Бранковића и један изванредан сарадник, архитекта Николић, па да се оствари оваква урбанистичка целина
којом се не могу похвалити ни већа места, ни богатији инвеститори, ни
талентованији архитекти (Васић, 1997).
Капела на католичком гробљу саграђена је 1913. године. То је
уствари капела породице Жагер. Капела се налази на Доњем гробљу.
Православно гробље на Черату односно Горње гробље има капелу у којој су сахрањени архитекта Владимир Николић и др С. Симоновић.
На овом гробљу сахрањено је много познатих Карловчана: прота Иван
Маширевић, прота Јован Живковић, песник Милан Будисављевић, директор Гимназије Стеван Лазић, барон Рајачић, барон Врангел и многи професори Богословије и Гимназије.
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Доње гробље на Магарчевом брегу је место где почивају многи
истакнути политичари, јавни, културни и просветни радници Карловаца,
међу којима су Димитрије Анастасијевић – Собов, Јован Живановић професор, књижевник и пчелар. Ту се налази и заједнички споменик палим
српским војницима 1918. године.
Велика концентрација црквених објеката у Сремским Карловцима представља изузетно важну компоненту туристичког производа, чиме
је верски туризам постао значајан фактор у дефинисању туристичке
понуде града.
Карловачка гимназија – почетак рада ове образовне установе
везује се за латинску школу коју еје подигао 1749. године митрополит
Павле Ненадовић. То је била ниска и неугледна зграда у којој је ова школа
била смештена до 1768. године. Тек крајем XIX века, по жељи патријарха
Германа Анђелића, а под патронатом његовог брата Стевана Анђелића,
проте и пароха из Сремске Митровице, сазидана је нова зграда (архитекта
Ђула Партош). Архитектонску структуру гиманазије чине разни елементи
који представљају симбиозу традиционалног, новог и савременог: полихромија (жута и црвена боја) дочарава средњовековни стил српске архитектуре; крстасти и ребрасти сводови налик су западњачкој архитектури;
сводови су карактеристични за карловачку архитектуру XVIII века; декоративност на фасади и степеничасти главни улаз подсећа на мађарску
сецесију. Градња је завршена 1890. године и званично почиње са радом
наредне године. Све промене на згради нису од битне вредности и тичу се
само њеног унутрашњег уређења, споља је остала иста. Њен спољашњи
изглед и данас збуњује, јер по архитектонском облику, ретком у нашим
крајевима подсећа на цркву. Архитекта Патрош је пројектовао зграду у
српско-византијском стилу, спаља украшена орнаментима каквим је украшена Студеница (Петровић, 1951.).
Палата Магистрата представља најзначајнију и највећу грађевину, сазидану у неокласицистичком стилу у периоду 1806-1811. године.
Историја овог здања почиње 1791. године када је инжењерски поручник
барон Васкез поднео извештај о изградњи нове зграде Магистрата. Зграда
је сазидана на падини тако да према Тргу Бранка Радичевића има партер и
спрат, а приземље позади је окренуто улици 23 октобра. Забат грађевине
са троуглим тимпаноном највише одаје њену припадност неокласицизму.
Унутрашњост здања је рађена, такође, у неокласицизму, али местимично
има примеса и неоготике: оживална арабеска гвоздених решетки на балконима. Основа грађевине је правоугаоног облика са великим двориштем у
средини. Детаљни планови фасада и пресека спратова показују један стил
на коме су једини украс дорски пиластри првог спрата и полукружни
лукови врата
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Дворац ''Илион'' – допринос урбанистичком лику Карловаца дао
је патријарх Рајачић, који га је средином XIX века (1836-1884. године)
изградио. Дворац представља једну сложену архитектонску целину у којој
се мешају неокласицистички елементи унутрашњих просторија облицима
рококоа на мансарди. Рестаурацију овог здања извршио је бечки архитекта
Рудолф Сибек. Посебну урбанистичку вредност даје и мали врт који се
простире на северној страни по благој падини, која такође, представља
дело Рудолфа Сибека. Данас се у дворцу ''Илион'' налази Музеј града.
Палата Патријаршије је дело архитекте Владимира Николића,
грађена од 1891. до 1894. године, за време патријарха Георгија Бранковића
и најрепрезентативнији је световни објекат. Сазидана је на месту где је
некада био стари двор (бивши пашин конак) и нови двор који је изгорео
1788. године. Пројекат је обухватио велики земљишни комплекс, а по стилу двор узима елементе неоренесансе који доминирају његовом фасадом и
доприносе његовој монументалности. Посебну лепоту и значај овом објекту дају Капела која је у склопу Патријаршије, дело истакнутог мајстора
српског реализма Уроша Предића из 1898. године, као и прелепа свечана
сала у којој су се одржавали црквени сабори. Због своје архитектонске
целине, ова зграда се сматра једном од најрепрезентативнијих српских
грађевина у Војводини.
Палата ''Стефанеум'' је изграђена 1903. године у ампир стилу и
спада у једну од четири монументалне зграде које су изграђене по пројекту архитекте Владимира Николића из Сенте, чиме је у великој мери измењена урбанистичка физиономија Карловаца. Грађевинско-архитектонска
решења на овом здању су једноставнија: високи кров, декоративна рустика
која прекрива приземље и целокупну површину ризалита од сокла до атике. Врата су крунисана триуглим фронтоном, а прозори надпрозорницима
у виду изразитог трапеза, која симетријом дају грађевини известан карактер еклектичке уравнотежености.
Карловачке чесме – чесма на Тргу Бранка Радичевића, направљена је 1799. године. Мрамор од које је направљена обрадили су Ђузепе
Априли и Андреј Солар. Чесма се састоји од четвороугаоног стуба у којем
се налази водоводна цев, а сам стуб је монтиран у четвороугаоном базену
израђеног од црвеног мрамора. На стубу су учвршћене четири мраморне
плоче на којима су извајане лавовске главе, из којих избија вода. Цела
чесма је изнад калдрме подигнута за три степеника, а ограђена је са четири
камена стуба повезаних гвозденим ланцима. Изнад лавовских глава исписана су на латинском натписи: ''Карловачки градски начелник Хаук настојао је да се 1799. године изведе ова чесма; за владе императора и краља
Франца II; када је Стеван Стратимировић, архиепископ и митрополит
управљао источно православном црквом, а ФМЛ барон А. Женеин управ105

љао као врховни заповедник војним и политичким пословима у Славонији
и Срему'' (Петровић, 1962).
Капела Мира или капела Госпе од мира, у садашњем облику
подигнута је 1817. године, на месту где је 26. јануара 1699. године потписан Карловачки мир између Свете алијансе и Турске. Византијског је
стила, у облику турског шатора, са неколико гробова у порти и племићким грбом на једном, по претпоставци да ту почива млетачки посланик
који је наводно, овде умро за време преговора. За овај важан догађај
везује се податак да је први пут у историји модерне дипломатије организован округли сто.
Мaтеријална oснова туризма у Сремским Карловцима
Донедавно у Сремским Карловцима постојао је само Хотел ''Боем'',
шест бунгалова и планинарски дом на Стражилову, где су гости могли
преноћити. Хотел ''Боем'' је смештен у строгом центру града на Тргу
Бранка Радичевића. Доградњом соба у суседној згради поседује 60 лежаја
у једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама и апартманима,
као и ресторан са 110 места. Категорисан је са две звездице, а лети поседује башту на Тргу са око 100 места.
На Стражилову је 1997. године обновљен ресторан ''Бранков
чардак'', који се налази у подножју врха где је смештен чувени споменик и гроб Бранка Радичевића. Ресторан има 50 места у затвореном делу
и око 100 места (зависно од распореда и броја постављених клупа) на
отвореној тераси уздигутој на стубовима. На 50 метара од ресторана
изграђено је 6 двокреветних бунгалова са укупно 12 лежајева. Посебну
чар боравка у њима је што су окружени дивном шумом, а недалеко
поред њих протиче поток.
На супротном врху од Бранковог гроба изграђен је планинaрски
дом са око 80 лежајева. И поред неколико адаптација, није адекватно
опремљен за пријем гостију, стога би била неопходна квалитетна реконструкција и уређење прилазних путева.
Хотел ''Дунав'' изграђен је на месту старог рибљег ресторана на
обали Дунава на ушћу Стражиловачког потока. Уз хотел простире се комплекс од два хектара земљишта и захвата око 200 метара обале Дунава,
која је уређена у бетонско пристаниште за туристичке бродове. Хотел
поседује 50 једнокреветних, двокреветних и трокреветних соба и 10 апартмана са укупно 120 лежајева. Значајно је да хотел има пратеће садржаје:
сауну, ђакузи салу, казино, билијар салу, мењачницу и продавницу сувенира. Такође, хотел има и салу за семинаре са 80 места и посебно одвојену
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такозвану VIP-rооm за двадесет особа са свим специјалним техничким
уређајима. У централном делу налази се ресторан са 80 места и свечана
сала са 600 места која омогућава одвијање великих скупова. Наткривена
летња башта са дивним погледом на Дунав и Ковиљски рит и обронке
Фрушке горе има преко 500 места. Важно је истаћи да су у изградњи или
приреми изградње хостел за младе и ђачке екскурзије, спортски терени,
базен и други пратећи садржаји. Целом дужином прилазног пута изграђен
је велики паркинг за прихват аутомобила и аутобуса. Овај хотел представља стожер будуће изградње туристичкио-рекреативних садржаја уз обалу
Дунава, са леве и десне стране Стражиловачког потока.

Сл 3. Хотел „Дунав” (фото. Калинић, М.)

На путу за Стражилово, у насељу Белило, изграђен је ''Карловачки конак'' са 14 соба и 30 лежајева, који пре свега пружа могућност
смештаја и исхране у оближњем ресторану Ешиковац. На овом локалитету
при крају је и изградња још јеног мотела са свим протећим садржајима за
пријем око 50-так гостију и још једног туристичког комплекса, чиме ова
дестинација, удаљена свега 2,5-3 километра од Стражилова, надомешћује
недостатак сметајних капацитета на самом Стражилову.
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Смаштај у приватним кућама још увек није заживео колико
могућности пружају . На 50 метара од гимназије уређена је једна стара
кућа која поседује 10 углавном двокреветних соба, где се током године
смештени ђаци Карловачке гимназије, а у време распуста пружају и услуге
смештаја и другим посетиоцима. За кућу породице Матић у Стратимировићевој улици сачињен је пројекат реконструкције, чиме би се иста претворила у један мотел амбијенталног карактера и домицилног имена ''Сремски кутак''. Реализација овог пројекта је у току, а очекује се започињање
још неколико пројекта. Могућности квалитетне изградње ових садржаја су
заначајне, нарочито уз обалу Дунава и на Стражилову и реконструкцијом
старих кућа са лагумима.
Туристичку понуду Карловаца употпуњују и одређени угоститељски објекти, а то су: ресторани, кафане, подруми вина, рибарске чарде и
кафићи. Нажалост, може се констатовати да је њигова бројност значајна,
али да ниво услуга и селективност и аутентичност још увек није на потребном нивоу. Свакако, треба нагласити специфичност и одређени квалитет
услуга које пружају ресторан ''Дунав'', хотел ''Боем'', као и ''Сремски
кутак''. Ресторан ''Бранков чардак'' који се раније издвајао својим амбијентом, али и специфичном понудом (ловачки специјалитети од дивљачи),
због власничких односа, сада није на ранијем нивоу. Понуда рибе, нарочито речне, је присутна у чарди Риболовачког друштва ''Дунав'', на обали
Дунава, где се налази и привез чамаца, али само током лета. Понуда специјалитета од свеже Дунавске рибе може се наћи у једној скромној и једноставној чарди, на обали Дунава, недалеко до циглане. На потезу Белило
отворен је ресторан ''Ешиковац'' са салом за 80 посетилаца, која уједно
опслужује и госте смештене у мотелу ''Конак''. Његова посебност је да
нуди рибу и италијанске специјалитете. На Банстолу, на раскрсници пута
М-22/1 и пута за Чортановце и Иришки Венац, изграђен је мотел ''Завичај'',
који је одраз великог прилива избеглица из Лике, који су се настанили на
овом делу општине. У њему се поред класичне понуде нуде и чувени крајишки и лички специјалитети, а посебно јагњетина на ражњу и испод сача.
Специјалност Карловаца, вино и тамбураши, свакако да је најбоље изражено у ресторану ''Четири лава'' , где се уз рибље специјалитете и домаће
карловачко вино, у пријатном амбијенту слушају тамбураши.
Вински подруми су највећи потенцијал у области ресторатерства.
Постојећи амбијент подрума у Земљорадничкој задрузи са 80 места и столовима од буради је репрезентативан, али се ретко користи, односно само
за посебне прилике и посете дипломатског кора. Неколико карловачких
винара је уредило своје подруме за дегустацију вина и пријем гостију. На
основу амбијенталног, аутентичног и по понуди за дегустацију врхунског
вина и меда, истиче се подрум породице Живановић. У амбијенту двориш108

та породичне куће, саграђен је музеј пчеларства чији је родоначелник
професор Живановић, затим вински подрум за производњу и чување вина
и подрум за дегустацију. Винске подруме за пријем гостију обновили су и
уредили и други винари, попут Дулке, Роше, Косовића, Киша, што показује тенденцију све веће заинтересованости туриста за овај вид услуге.
Поред изградње квалитетних смештајних капацитета, ресторатерство са специфичним амбијетном Сремских Карловаца и посебностима,
понуде квалитетног домаћег вина и адекватним културним и музичким
садржајима, представља специфичан потенцијал за развој туризма, који
још увек није адекватно искоришћен.
Облици туристичких кретања у Сремским Карловцима
Културни туризам – богата културно-историјска баштина Сремских Карловаца, највећи је туристички ресурс, који може бити боље валоризован повећањем броја и садржаја туристичких манифестација и комбинацији коришћења природних потенцијала.
Екскурзиони туризам – је развијен зато што туристи у једном дану
посећују Сремске Карловце, фрушкогорске манастире и Нови Сад. За ђачке екскурзије може се увести разноврсни едукациони програма за различите узрасте.
Излетнички туризам – најчешће укључује излет на Стражилово и
Фрушку гору. То су најчешће једнодневни излети, а посебно за првомајске
празнике, планинске туре пешачења или појединачне породичне излете.
Емитивни центри су Нови Сад, већи градови Војводине и Београд.
Излети и боравци се могу организовати у следећим видовима:
1. Културно-образовни излети - посете и обиласци манастира, других споменичких вредности или манифестација културе, обиласци и посете заштићених и других уређених делова природе (овај вид излета треба
организовати пошто се уреде заштићени простора тако што ће бити видно
и јасно обележен и окарактерисан, изградити или очистити постојеће стазе, евентуално у холовима хотела поставити изложбе).
2. Рекреативни излети - у виду планинарења, пешачења, игри и
одмора у природи; купање и пецање на језерима, Дунаву; спортске игре.
3. Културно-образовни боравци - школе језика, културе, уметности, природе, семинари, манифестације.
4. Спортско-рекреативни боравци - припреме спортиста, школе
спортова, викенд и годишњи одмора.
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5. Манифестациони туризам – посебно је изражен у јесењој сезони
када се одржавају две значајне манифестације, Бранково коло и Карловачка берба грожђа
6. Верски туризам – најчешће се одвија приликом значајних верских празника, о Божићу (Божићне свечаности), Ускрсу и другим празницима. Он је често везан и за одређене јубилеје манастира на Фрушкој гори,
обзиром да је средиште Епархије Сремске у Сремским Карловцима. Након
знатног пораста, овог облика туристичких кретања 90-тих година, после
2000. године, дошло је до његове стагнације, а затим и опадања.
Остали облици туристичких кретања су мање заступљени. Изградњом хотела „Дунав” ствара се могућност за већи развој конгресног туризма. Винско-гастрономски туризам, за који Сремски Карловци са својим
препознатљивим виним и подрумима имају значајну шансу. Рекреативни,
наутички, риболовни и ловни туризам и поред природних предности, због
слабе организације, неуређености стаза, излетишта, пристана и спортских
терена, нису довољно развијени.
Закључак
Сремски Карловци су град културе и традиције. Град у коме се и
данас одвијају значајни културни догађаји. Они су и стециште бројних
посетилаца, ђака, студента, организованих група и ходочасника културе.
Јединствен простор концентрисаног националног блага, заштићена културно-историјска целина, извориште српске духовности, културе и образовања, смештено у очуваном природном простору и као такви представљају значајан потенцијал за развој културног туризма.
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TOURISTIC-GEOGRAPHICAL REVIEW OF SREMSKI KARLOVCI
Summary
Sremski Karlovci is the city of culture and tradition. The city in which today
carried important cultural events. This is a place for number of visitors, students, organized groups of pilgrims and culture. Unique space concentrated national treasure, protected cultural and historical whole, the source of Serbian spirituality, culture and education, located in the preserved natural area and as such represent a significant potential
for the development of cultural tourism.
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