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СИРМИЈУМ И ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ 

23.08.2018. 

 

08:30-09:00 Полазак из Београда, Студентски трг 3  

09:00-10:00 Београд ‒ Сирмијум 

10:00-10:45 Обилазак локалитета Сирмијум 

 

Сирмијум је један од најважнијих градова касног 

римског царства. Смештен је поред реке Саве на месту 

савремене Сремске Митровице. Сирмијум је основан у 

првом веку, а 294. године достиже свој зенит, када је 

проглашен једним од четири главна града Римског 

царства. Мрежа путева, аквадукти и војна утврђења, 

остаци царске палате, купалишта, театра и хиподрома 

указују на то да је овај град био центар читавог 

региона, римске покрајине Панонија. У то време био је 

један од главних трговачких и транзитних центара Царства.  

Шест римских императора је рођено у овом граду и околини. 

 

11:00-12:00 Наставак путовања до манастира Ново 

Хопово 

 

12:00-12:30 Обилазак манастира Ново Хопово 

 

Оснивач манастира био је владика Максим (Ђурађ 

Бранковић). Саграђен је између 1496. и 1502. године. 

Фреске су дело грчких сликара с почетка 17. века. 

 

 

12:45-13:00 Наставак путовања до манастира Крушедол 

 

13:00-13:30 Обилазак манастира Крушедол 

 

Манастир представља наслеђе породице Бранковић, 

последње српске деспотске породице у Срему. Изграђен 

је између 1509. и 1512. године. Манастир Крушедол је 

тешко уништен и запаљен од стране Турака 1716. године. 

Међутим, убрзо након овог догађаја почела је 

реконструкција манастира и цркава. Барокни звоник и 

резиденције завршени су у првој половини 18. века. У 

истом периоду цркву су сликали украјински мајстори, у 

духу православног барокног сликарства. 

 

13:30-15:00 Ручак 

 

15:00-15:40 Наставак путовања до Новог Сада 
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16:00-18:00 Обилазак града Нови Сад и посета Галерији Матице српске 

 

 

18:00-19:30 Нови Сад ‒ Београд 

 

ЦЕНА ИЗЛЕТА: 49,00 ЕУР по особи 

Неопходан минимум од 15 особа за реализацију овог излета. 

 

У цену излета укључене су следеће услуге: 

 

- Превоз према плану и програму 

- Улазнице 

- 1 флаша воде по особи у аутобусу 

- Оброци како је наведено у програму 

- Професионални водич 

- Представник МИРОСС агенције 

 


