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HERZLICH WILLKOMMEN!
Lassen Sie sich auf eine neue, einzigartige 
Art und Weise mit Subotica bekannt machen. 
Wir geben Ihnen ein unvergessliches Erlebnis, 
das Sie wiederholen, erzählen und jedem 
empfehlen möchten,  jeder den Sie kennen. 
Wir haben eine Reihe von Originalvorschlägen 
für Sie vorbereitet, damit Sie sich ausruhen, 
aufladen oder Ihr Blutadrenalin steigern 
können. Wenn Sie Ihren Urlaub in der Natur 
verbringen möchten, können Sie Spaziergänge 
auf den ökologischen Lehrpfaden des 
Palić- und des Ludoš-Sees unternehmen. 
Dort können Sie nicht nur die Schönheit der 
Naturschutzgebiete genießen, sondern auch 
seltene Pflanzen- und Tierarten kennenlernen, 
die sich nicht zufällig dazu entschlossen 
haben  in diesen Teilen niederzulassen Wir 
haben Vogelbeobachtungen, Fotosafaris, 
aber auch Jagd und Angeln für diejenigen 
organisiert, die ihre Leidenschaft für den 
Urlaub mitbringen möchten. Haben Sie schon 
einmal die Stadt, ihre Straßen, Plätze, Museen 
und Sehenswürdigkeiten auf zwei Rädern 
besucht? Eine fantastische Möglichkeit, die 
Stadt kennenzulernen und eine tolle Zeit zu 
haben. Vermissen Sie Adrenalin? Und dafür 
haben wir eine Lösung! Nehmen Sie uns 
mit auf ein Abenteuer namens Extremsport. 
Nehmen wir Sie mit auf eine Drachenfliege, 
Bogenschießen Feld oder Paintballschlacht 
in den dichten Palić Wald, wo Sie Ihren 
Adrenalinspiegel auf die höchste Stufe heben. 
Besuchen Sie den Zoo mit Ihren Kindern oder 
lassen Sie sie unsere Strände genießen. Sie 
sind am richtigen Ort!

Herzlich willkommen in Subotica!

ÜDVÖZÖLJÜK!
Engedjék meg hogy bemutassuk 
Önöknek Szabadkát, egy újt, egyedi és 
megismételhetetlen módon. Felejthetetlen 
élményt fogunk nyújtani, melyet majd 
újra meg szeretnének élni, újra elmesélni 
és mindenkinek ajánlani. Eredeti ötletek 
sokaságával készültünk az Önök számára, 
hogyan kapcsolódjon ki, „töltse fel az 
elemeket” vagy emelje az adrenalint 
vérében. Amennyiben szeretné a pihenést 
a szabadban eltölteni, séták állnak 
rendelkezésre a számukra az ökológiai-
oktató jellegű útvonalakon a Palicsi- és 
a Ludasi-tavon, ahol a védett területek 
szépségeit élvezhetik, valamint ritka növény- 
és állatfajokat ismerhetnek meg, melyek 
nem teljesen véletlenül döntöttek úgy, hogy 
ezen a vidéken telepednek meg. Madárlest, 
fotó-szafarit, valamint vadászati és halászati 
lehetőséget is szerveztünk azok számára, 
akik szenvedélyüket magukkal szeretnék 
vinni a pihenésre is. Körbejárta-e valaha a 
várost, annak utcáit, tereit, múzeumjait és 
látványosságait két keréken? Fantasztikus 
módja annak, hogy megismerje a várost 
és hogy őrülten szórakozzon. Hiányzik az 
adrenalin? Erre is van ötletünk! Induljonak 
velünk kalandra az extrém sportok világába. 
Repülésre hívjuk Önöket sárkányrepülővel, 
céllövészetre vagy paintball harcra a sűrű 
Palicsi-erdőbe, ahol adrenalin-szintjét a 
legmagasabbra emelheti. Látogasson el az 
Állatkertbe gyermekeivel, vagy akár engedje 
el őket szórakozni strandjainkra. A legjobb 
helyen jár!

Üdvözöljük Szabadkán!
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UNBERÜHRTE NATUR
In der Gemeinde Subotica gibt es vier 
Schutzgebiete:
1. Naturpark Palić See und Teil der Siedlung 
Palić mit einer Fläche von 712 Hektar und 
einer Schutzzone. Es zeichnet sich durch 
natürliche Werte (Palić See, alter Park und 
mehrere Lebensräume geschützter Arten), 
kulturelle Werte (großer Park, mehrere 
Gebäude von hohem architektonischem Wert, 
Palić Villen) und eine lange Tradition von 
Bädern, Thermen und Resorts aus.
2. Besonderes Naturschutzgebiet am 
Ludaško See. Das Reservat Ludaško See 
umfasst den See und die Küste entlang der 
Siedlungen Ludaš / Šupljak, Hajdukovo und 
Nosa. Neben den erhaltenen natürlichen 
Werten (zahlreiche Arten von Pflanzen, 
Insekten, Fischen und Vögeln, typisch für 
die Feuchtgebiete) gibt es auch erhaltene 
kulturelle Werte, archäologische Stätten, 
ländliche und kirchliche Architektur, 
traditionelles Handwerk. Die Schönheit der 
Landschaft des hohen Schilfsees ist der 
besondere Wert dieses Reservat.
3. Besonderes Naturschutzgebiet der 
Selevenjske Wüste Selevenjske Wüste liegen 
im Norden der Vojvodina an der Staatsgrenze 
zu Ungarn. Es erstreckt sich zwischen Bački 
Vinogradi und Horgoš in den Gemeinden 
Kanjiža und Subotica. Es wurde als besonderer 
natürlicher Wert unter Schutz gestellt, der 
sich aus der großen Vielfalt, der für das Gebiet 
spezifischen Tieflandlebensraumtypen 
zusammensetzt.
4. Land der außergewöhnlichen Merkmale 
des Subotica Sandboden. Das Schutzgebiet 
des Subotica Sandboden  befindet sich im 
äußersten Norden von Bačka, direkt an der 
Grenze zwischen Serbien und Ungarn, auf 
Seiten des Subotica-Horgoš Sandboden. Die 
südliche Grenze besteht aus den peripheren 
Teilen der Siedlungen Kelebija, Subotica, Palić, 
Hajdukovo und Bački Vinogradi. Dieses Gebiet 
hat den Charakter einer Waldsteppe mit meist 
anthropogenen Waldkomplexen.

ÉRINTETLEN TERMÉSZET
Szabadka község területén négy védett táj 
található:
1. A Palicsi Természeti Park – a tó és a 
település egy része, 712 hektárnyi területtel, 
illetve a védett övezettel. Jellegzetesek a 
természeti értékek (Palicsi-tó, régi park és 
védett fajok néhány élőhelye), a kulturális 
értékek (Nagy park, több kimagasló építészeti 
értékű építmény, palicsi villák), a fürdőzés 
sokéves hagyománya, fürdők és nyaralók.
2. A Ludasi-tó Speciális Természeti 
Rezervátum magába foglalja a tavat és 
a partot Ludas/Suplyák, Hajdújárás és 
Nosza települések mentén. A megőrzött 
természeti értékek mellett (a mocsaras-
lápos élőhelyeknél jellemző számos 
növény-, rovar-, hal és madárfaj), megőrzött 
kulturális értékekkel is rendelkezik, régészeti 
lelőhelyekkel, falusi és templomi építészettel, 
illetve hagyományos foglalkozásokkal. A tó 
tájépítészetének szépsége a magas nádassal 
együtt, ezen Rezervátum különleges értéke.
3. A Szelevényi-puszta Speciális Természeti 
Rezervátum, Vajdaság északi részén fekszik 
az országhatár mentén. Királyhalom és 
Horgos között húzódik, Magyarkanizsa és 
Szabadka községek területén. Különleges 
természeti értékként került védettség alá, 
melyet a síksági típusú tájak élőhelyeinek 
sokoldalúsága alkot, amelyek ezen vidékre 
jellegzetesek.
4. A Szabadkai-homokvidék Tájvédelmi 
Terület, Bácska legészakibb részén található, 
az országhatár közvetlen közelében, a 
szabadkai-horgosi homokpusztához közel. 
Déli határát Kelebia, Szabadka, Palics, 
Hajdújárás és Királyhalom peremvidéke 
képezik. Ez táj erdőssztyepp karakterrel 
rendelkezik, erdős komplexumokkal, 
többségben antropogén eredettel.
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BESUCHEN DER 
NATURRESERVATE
Die Beschützer des Schutzgebiets stehen 
zu Ihrer Verfügung, um das Schutzgebiet 
zu besuchen, welcher begleitet Sie auf 
Lehrpfaden durch Schutzgebiete. Die Wege 
sind in zwei Richtungen geteilt, der Westweg 
oder Čurgo und der Ostweg oder Kireš.

WANDERN
Der Bergsteigen- und Sportklub Spartak 
organisiert Wanderungen rund um Subotica, 
erkundet neue Landschaften und erholt sich 
von Nicht-Bergsteigern. Rund um Subotica 
werden entspannende Wanderungen 
organisiert, in der Regel zu den Palić und 
Ludaš Seen in den umliegenden Dörfern, aber 
auch für diejenigen mit mehr Fitness und zu 
abgelegeneren Orten in Bačka.

PLANINARSKO SPORTSKI
KLUB SPARTAK
Bose Milićević bb,
suplaninari@gmail.com

UDRUŽENJE POŽELI ŽELJU
Jenea Kalmara 29,
+381 (0) 60 322 12 15
pesackastaza@gmail.com
www.pozelizelju.org.rs

ARK TRON PALIĆ
klub@tron.org.rs
www.tron.org.rs

WEGGEHEN!  ÚTRA FEL!

A TERMÉSZETI 
REZERVÁTUM BEJÁRÁSA
A rezervátum bejárásához, rendelkezésére 
állnak a védett táj őrei, akik át fogják Önöket 
vezetni a védett övezet edukatív útvonalain. 
Az útvonalak két irányba vannak felosztva, a 
nyugati útvonal vagyis a Csurgó, valamint a 
keleti útvonal vagyis a Kőrös.

GYALOGLÁS
A Spartak hegymászó sportklub, gyalogtúrák 
megszervezésével foglalkozik Szabadka 
környékén, illetve új tájak felkutatásával, a 
nem hegymászó polgárok rekreációjával. 
Rekreációs gyalogtúrákat Szabadka 
környékén szerveznek, leggyakrabban a 
Palicsi- és a Ludasi-tóig, a környező falvakig, 
azonban azok számára akik jó kondícióban 
vannak, még a távolabbi bácskai településekig 
is.

JP “Palić-Ludaš”, Kanjiški put 17 a, +381 (0) 24 753 -121, office@palic-ludas.rs, www.palic-ludas.rs
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RADFAHREN
Radfahren ist Erholung, Sport und 
Transportmittel.
SuBike ist ein öffentlicher Fahrradverleih 
in Subotica. Sie können an vier Standorten 
in Subotica und an einem in Palić ein 
Fahrrad mieten oder zurückkehren. Der 
Registrierungsantrag muss persönlich 
mit einem gültigen Personalausweis oder 
Reisepass auf dem Gelände des Parkservice 
eingereicht werden.

JAGD UND FISCHEN
Der Jagdverband “Subotica Sandboden”. Die 
Hauptart von Hochwild im umzäunten Gebiet 
ist Mufflonwild, und die begleitende Art ist 
Damhirsch. Kaninchen, Fasan und Wildente 
können im Jagdgebiet von Kleinwild gejagt 
werden. Für Liebhaber von Fotosafaris ist es 
möglich, einen Ausflug durch das umzäunte 
Gebiet zu organisieren. Im Jagdrevier 
befindet sich das renovierte Jagdschloss 
„Hrastovača“ mit einer Kapazität von sechs 
Doppelzimmern.

KERÉKPÁROZÁS
A kerékpározás rekreáció, sport és közlekedési 
eszköz is.
A SuBike egy kerékpár kölcsönző 
közszolgálat Szabadkán. Kerékpárt bérelhet 
és azokat visszaszolgáltathatja a Szabadkán 
található három, illetve a Palicson található 
egy helyszín bármelyikén. A regisztrációs 
kérelem személyesen adható át érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal vagy 
útlevéllel a Parking Közvállalat helyiségeiben.

VADÁSZAT ÉS HORGÁSZAT
A Szabadkai Homokvidék Vadásztársaság. 
A nagyvad fő fajtája az elkerített részben a 
muflon vad. Az apró vadak közül nyulakra, 
fácánokra és vadkacsákra lehet vadászni. 
A fotó-szafarik kedvelői számára lehetőség 
van kirándulást szervezni az elkerített részen 
keresztül. A vadászterületen található az 
átrendezett Hrastovača vadászház is, hat 
darab kétszobás szobával.

LOVAČKO UDRUŽENJE SUBOTIČKA PEŠČARA

JKP PARKING
Đure Đakovića 23/ II sprat, +381 (0) 24 694-200
Öffnungszeiten (Anmeldung): Montag - Freitag: 7h - 20h; Samstag: 7h-14h
Munkaidő (regisztráció): Hétfőtől - Péntekig: 7h – 20h; Szombat: 7h–14h

Bledska 5, +381 (0) 24 556-476, lusubp@mts.rs, www.lovackisavezvojvodine.com
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BOWLING
JUMANJI
Die Magie dieses Spiels wurde von Anfang 
an von vielen offenbart. Bowling wird sowohl 
von Kindern mit ihren Eltern als auch von 
Erwachsenen gleichermaßen gespielt. Dies 
ist ein Spiel mit sicherer Hand und scharfem 
Auge. Egal, ob Sie einen Geburtstag feiern, mit 
Freunden und der Familie entspannen oder 
einen Wettbewerb für Geist und Freundschaft 
in Ihrem Unternehmen veranstalten, Bowling 
steht zu Ihrer Verfügung. Das Jumanji 
Bowling Center verfügt über 8 modern 
ausgestattete Bowlingbahnen. Das Bowling 
Center beherbergt auch Jumanji CaffeBar und 
Pizzeria.

KRUPARA
Das Krupara Bowling Center verfügt über 6 
professionelle Brunswick-Bowlingbahnen 
mit Zäunen für Kinder, die sich bei Bedarf 
automatisch erheben, damit der Ball nicht in 
den Kanal gelangt. Maximal 8 Spieler können 
auf einen Kurs passen. Es gibt auch ein 
Restaurant, einen Schwimmbad und andere 
Sportplätze.

BOWLING
JUMANJI
A játék szépségeit már a kezdetekben sokan 
felfedezték. A bowlingot egyaránt játszák 
gyermekek a szüleikkel, és felnöttek. A játék 
biztos kezeket és éles szemet kíván. Legyen 
szó születésnapról vagy csupán a barátokkal 
és a családdal való szórakozásról, vagy pedig 
ha cégének keretein belül versenyt szervez a 
csapatszellem és a barátságok erősítésére, a 
tekepályák rendelkezésére állnak. A Jumanji 
Bowling center 8, a legkorszerűbben felszerelt 
pályával rendelkezik. A Bowling center 
keretein belül található a Jumanji CaffeBar és 
Pizzeria is.

KRUPARA
A Krupara Bowling center 6 professzionális 
Brunswick bowling pályával rendelkezik, 
korlátokkal gyermekek számára, melyek 
automatikusan felemelkednek szükség 
szerint, hogy a golyó ne tudjon a csatornába 
jutni. Egy pályánál legfeljebb 8 játékos 
játszhat. Az objektumon belül étterem, 
medence és egyéb sportpálya is működik.

Nade Dimić 7, +381 (0) 24 415-00-55, www.jumanji.rs

Ivo Lole Ribara 1-3, Bačko Dušanovo, +381 (0) 24 783-515, kruparabowling@gmail.com
www.bowling.rs
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PAINTBALL UND 
BOGENSCHIESSEN
Wenn Sie Ihr Adrenalin maximieren möchten, 
während Sie einfallsreich, agil und geschickt 
darin sind, sich zu verstecken und zu 
schleichen, haben wir die richtige Lösung für 
Sie.

- Paintball Subotica organisiert Spiele für 
mindestens 6, maximal 50 Spieler im Wald, 
am Ufer des Palić Sees oder, wenn Sie 
Sandkämpfe bevorzugen, auf dem Gelände 
von Veliki Radanovac.

- Besucher sind auch eingeladen, 
Bogenschießen Disziplin den Pfeil und Bogen 
schießen zu üben, und wenn Sie sichere 
Hände haben, ist Spaß garantiert!

JKP “Stadion”
Vuka Mandušića bb
+381 (0) 65 955-27-98
sekretarijat@jkp-stadion.rs
www.jkp-stadion.rs

PAINTBALL
ÉS ÍJÁSZAT
Amennyiben szeretné, ha az adrenalin a 
tetőfokára hágna, és mindenek mellett 
találékony, mozgékony is, jó a rejtőzésben 
és a lopakodásban, nálunk megtalálja amire 
szüksége van.

-A Paintball Szabadka játékokat szervez 
legkevesebb 6, legfeljebb 50 játékos számára 
a  erdőben, a Palicsi-tó partján, vagy 
amennyiben jobban szereti a homoki harcot, 
úgy a Nagy Radanováci helyszínen is.

-A látogatók kipróbálhatják magukat az 
íjászatban is, és amennyiben kezei erősek, a 
szórakozás garantált!

Tuk Ugarnice 27, +381 (0) 64 559-98-08, paintballsubotica@gmail.com
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NEHMEN SIE DAS 
FERNGLAS IN HÄNDE!
Am Palić und Ludaš Sees haben Sie die 
Möglichkeit, Vögel zu beobachten. Seltene 
und geschützte Vogelarten können in ihrem 
natürlichen Lebensraum beobachtet werden.

TÁVCSÖVET
A KÉZBE!
A Palicsi- és a Ludasi-tavon lehetősége 
van élvezni a madárlest. Ritka és védett 
madárfajokat figyelhet meg természetes 
környezetükben.

* Wussten Sie schon?
Die schwarzköpfige Möwe ist 
eine von vier europäischen 
Möwenarten, die im Sommer 
dunkle Köpfe haben und 
im Winter weiß werden. In 
unserem Land liegt ihr einziger 
Lebensraum am Palić See, 
im geschützten Teil des 
Schutzgebiets.

*Tudta-e?!
A szerecsensirály egyike 
a négy európai sirály 
fajtának, melyeknek a feje 
nyári időszakban sötét, míg 
télen világossá válik. A mi 
országunkban, egyedüli 
élőhelyük a Palcsi-tavon 
található, még pedig a 
rezervátum védett részén.

JP “Palić-Ludaš”, Kanjiški put 17 a, +381 (0) 24 753 -121, office@palic-ludas.rs, www.palic-ludas.rs
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ABENTEUER AUF WASSER
Zusätzlich zu den vielen Annehmlichkeiten 
außerhalb des Wassers bieten wir auch einige 
auf dem Wasser an, die Sie sicher entspannen 
und genießen werden. Eine einfache 
Bootsfahrt auf Palić klingt verlockend? 
Einfach einsteigen, segeln und genießen. Ein 
zwölfsitziger Katamaran steht zur Verfügung 
und drei Arten von Tretbooten können auf 
dem See gemietet werden. Sie können auch 
ein Segelboot für vier Personen, ein Fahrrad 
sowie eine “Rikscha” - besser bekannt als 
Familienfahrrad - mieten.

KATAMARAN
Obala Lajoša Vermeša bb, Palić
+381 (0) 60 755-65-45

SEGELN | VITORLÁZÁS
+381 (0) 24 4753 096
www.jk-palic.org.rs

+381 (0) 64150 70 37
zakict80@gmail.com

+381 (0) 65 229 98 86
www.yachtingpalic.com

TRETBOOTE, FAHRRÄDER, 
RIKSCHAS | VÍZIBICIKLI, 
KERÉKPÁR, RIKSÁK 
+381 (0) 64 2070 773

VÍZI KALANDOK
A számos vízen kívüli tartalom mellett, 
ajánlunk Önöknek néhányat a vízen is, melyek 
mellett minden bizonnyal elengedhetik 
magukat és élvezhetik azt. Egy könnyű 
hajókázás turistahajóval a Palicsi-tavon 
csábítón hangzik? Csak ugorjanak be és 
élvezzék a hajókázást. Rendelkezésükre áll 
egy tizenkét személyes katamarán, ez mellett 
pedig három fajta vízibicikli is kibérelhető. 
Nem utolsó sorban, vitorlás csónak is 
bérelhető négy személy számára, valamint 
kerékpárok és „riksák” – ismertebb nevükön 
családi biciklik is.
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URLAUB IN DER SONNE
Erfrischungen von der Sommerhitze erhalten 
Sie in mehreren Einrichtungen in Subotica 
und Palić.

KIKAPCSOLÓDÁS A NAPON
A nyári hőségtől való felfrissülést, Szabadkán 
és Palicson néhány objektumnál találhat.

DAS STADTSCHWIMMBAD befindet 
sich im Dudova šuma und ist olympisch. Es 
ist an Wochentagen von 11.00 Uhr bis 18.00 
Uhr und an Wochenenden von 11.00 Uhr  bis 
19.00 Uhr für Besucher geöffnet.

A VÁROSI MEDENCE a Kiserdőben 
található, amely egy nyitott típusú olimpiai 
medence, és a látogatók számára nyitva 
áll 11-től 18 óráig munkanapokon, míg 
hétvégenként 11-től 19 óráig.

JKP “Stadion”
Grabovačka bb
+381 (0) 24 551-420
sekretarijat@jkp-stadion.rs
www.jkp-stadion.rs

SPORT- UND 
ERHOLUNGSZENTRUM 
PROZIVKA
Subotica erhielt das neue städtische 
Hallenschwimmbad Prozivka 2012. In der 
Anlage befinden sich zwei Schwimmbäder. 
Hier können Sie auch das Wellnesscenter 
genießen.

PROZIVKA SPORT 
és rekreációs központ. Szabadkán az új 
városi fedett uszoda 2012-ben nyílt meg. A 
komplexusban két medence helyezkedik el. Itt 
kipróbálhatja a wellness központot is.

JKP “Stadion”
Nade Dimić 2
+381 (0) 24 415-03-36
bazen.prozivka@gmail.com
www.jkp-stadion.rs
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DAS CAMP DE-TOUR 
bietet Außenschwimmbäder, Sandvolleyballplätze, 
ein Café mit Erfrischungen und ein Restaurant.

A KAMP DE-TOUR ajánlatában nyitott uszodák, 
strandröplabda pályák, kávézó és étterem szerepel.

Dubrovačka 1
+381 (0) 24 753-440
campingpalic@gmail.com

DAS HOTEL PREZIDENT auf Palić verfügt 
über einen Außenschwimmbad, der allen Besuchern 
von Palić zur Verfügung steht.

A PALICSI PREZIDENT SZÁLLODA, egy 
nyitott medencével rendelkezik, mely rendelkezésre 
áll Palics minden látogatója számára.

Olge Penavin 2, Palić; +381 (0) 24 622-662
info@hotelprezident.com
www.hotelprezident.com

DER PALVILLE-AUSENSCHWIMMBAD 
ist 20 x 8,5 m groß. Zusätzlich zu den zahlreichen 
Geysiren und der Wassermassage gibt es einen 
separaten Bereich für Hydromassage sowie ein 
kleines Kinderbecken.

A PALVILLE NYITOTT MEDENCE méretei 
20x8,5 méter, és a számos gejzír és vízmasszázs 
mellett, egy külön rész is megtalálható a hidro-
masszázsra valamint egy kismedence gyermekek 
számára.

Splitska aleja 21
+381 (0) 60 334-47-20
info@palicsmestaj.com

DAS OLYMPISCHE SCHWIMMBAD oder 
früher Wunschschwimmbad bietet neben dem 
Schwimmbad und viel Spaß in den Sommermonaten 
jede Woche ab 16:00 Uhr Cocktails und Musik von 
ChillOut Geselligkeiten. Es gibt auch ein Café und 
einen Grillbereich, in dem Sie Ihr eigenes Essen 
mitbringen und mit Freunden genießen können.

AZ OLIMPIAI MEDENCE avagy az egykori 
Želja medence, a fürdés és a jó szórakozás mellett 
minden vasárnap 16 órától ChillOut bulikat ajánl 
koktélok és jó zene mellett, a nyári hónapokban. 
Az ajánlatban szerepel még egy kávézó és egy grill 
részleg is, ahol elkészítheti saját ételeit és ahová 
barátait elhozhatja.

Jovana Mikića 9, Kelebija
+381 (0) 63 593-016
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DAS GESTÜT KELEBIJA liegt 500 m 
vom Grenzübergang serbisch-ungarisches 
Kelebija - Tomp entfernt. Den Gästen wird 
Freizeitreiten angeboten und für Anfänger 
gibt es eine Reitschule. Es besteht auch die 
Möglichkeit, im Winter einen Fiaker zu fahren 
oder zu rodeln. Das Gestüt bietet auch die 
Möglichkeit, familiäre und freundschaftliche 
Treffen, Kinderausflüge, Aktionen und 
Seminare zu organisieren. Zusätzlich zum 
Standardangebot gibt es einen Rasenplatz für 
Fußball, Volleyball, Tischtennis und Darts.

DAS REITZENTRUM FURIOSO und 
Abenteuerpark befindet sich zwischen Palić 
und dem Ludaš Seen auf einer Fläche von 
zwei Hektar, auf der Scheunen und Häuser mit 
einem Schilfdach gebaut werden. Reittouren 
werden für eine Stunde bis einen halben Tag 
organisiert. Wir empfehlen außerdem einen 
Adrenalinpark und eine Pferdekutschfahrten 
für bis zu 15 Personen.

A KELEBIAI MÉNTELEP 500 méterre 
található a Kelebia-Tompa szerb-magyar 
határátkelőtől. A vendégek számára 
lehetőség van lovagolni, a kezdők számára 
pedig lovaglóiskola áll rendelkezésre. 
Továbbá, adott még a lehetőség fiákeron 
kocsikázni is, vagy téli időben akár szánon 
utazni. A méntelep továbbá lehetőséget 
nyújt családi és baráti összejövetelek, gyerek 
kirándulások, promóciók és szemináriumok 
megszervezésére. A standard ajánlat 
mellett, rendelkezésre áll egy gyepes pálya is 
kisfocihoz, egy röplabdapálya, illetve asztali 
tenisz és darts.

FURIOSO MÉNTELEP és Élménypark 
a Palicsi-tó és a Ludasi-tó között található, 
két hektárnyi területen, ahol istállók és 
házikók épültek nádtetővel. Lovaglótúrákat 
szerveznek egy órától félnapos időtartamig, 
valamint ajánljuk még az adrenalin parkot 
is, valamint a 15 személyes kocsival való 
utazást is.

Put Edvarda Kardelja  437, Kelebija, +381 (0) 24 789 - 063, ergela@lipicaner.com, www.lipicaner.com

Kostolanji Arpada 40, Šupljak, +381 (0) 60 067-08-51, info@furioso.rs, www.furioso.rs

ABENTEUER IM TRAB REITEN
KALAND LÓHÁTON
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DAS GESTÜT MAESTOSO züchtet 
seit 10 Jahren Lipizzaner. Besucher können 
sich in eine Reitschule einschreiben oder mit 
dem Fiaker  durch Palić fahren. Im Winter 
wird das Rodeln mit vorgespannten Pferden 
angeboten. Maestoso ist ein Lipizzanergestüt 
mit 7 Lipizzaner- und 10 Ponypferden, einem 
Teich und einem Sportplatz.

DAS GESTÜT BUNFORD bietet den 
Gästen die Möglichkeit, durch verschiedene 
Aktivitäten den Geist der Tradition dieser 
Gegend zu spüren. Besucher haben die 
Möglichkeit, den Bauernhof-Salaš  zu 
besuchen, wo sie gezüchtete Lipizzaner sehen 
können. Hier können Sie einen leichten Trab 
mit Lipizzanern genießen und die Aussicht auf 
die Unterkunft genießen. Und für Kleinkinder 
bieten sie ein ganz besonderes Erlebnis - 
Ponyreiten. Das Bunford Bauernhof bietet 
einen Konferenzraumverleih, Familienfeiern 
und freundliche Zusammenkünfte.

A MAESTOSO MÉNTELEP a Virág 
Tanyán, immár tíz éve tenyészt lipicai lovakat. 
A látogatók beíratkozhatnak a lovaglóiskolába, 
vagy fiákerrel utazhatnak Palics körül. Télen 
szánkózás van előrelátva befogott lovakkal. 
A Maestoso egy lipicai méntelep, mely 7 
lipicai és 10 póni lóval, valamint halastóval és 
sportpályákkal rendelkezik.

A BUNFORD MÉNTELEP 
lehetőséget kínál a vendégek számára, hogy 
megtapasztalják a környék hagyományainak 
szellemét, különféle tevékenységek révén. A 
látogatóknak lehetőségük van körüljárni a 
tanyát, ahol megtekinthetik az itt tenyésztett 
állatokat. Itt élvezhetik a lipicai lovak lassú 
ügetését és a kilátást a birtok környékén. A 
gyermekek számára valóban különleges élményt 
– póni lovaglást ajánlanak. A Bunford tanya 
terembérlést is kínál üzleti konferenciákhoz, 
családi ünnepekhez és baráti összejövetelekhez.

Jožefa Atile 79, Palić, +381 (0) 24 753-032, majkinsalas@gmail.com, www.majkinsalas.rs

Ferenca Bodrogvarija 168, Subotica, +381 (0) 63 869-87-56, ergela@bunford.com, www.bunford.com
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ABENTEUER IN DER LUFT
KALAND A LEVEGŐBEN
Tandemsprung Subotica. Ein Tandemsprung 
ist ein Fallschirmsprung, der mit einem 
Tandemlehrer, einem speziell ausgebildeten, 
erfahrenen Fallschirmspringer und einem 
Passagier durchgeführt wird.

Szabadkai tandemugrás. A tandemugrás 
olyan ejtőernyős ugrás, mely tandem oktatóval 
hajtható végre, aki egy különlegesen képzett, 
tapasztalt ejtőernyős, valamint egy utassal.

Čantavirski put bb
+381 (0) 63 283-201
contact@tandemskoksubotica.rs
www.tandemskoksubotica.rs

KALAND A LEVEGŐBEN
Möchten Sie einen ruhigen Tag mit Ihrer 
Familie verbringen? Wir empfehlen einige 
unterhaltsame Einrichtungen und Spielplätze, 
die die Aufmerksamkeit Ihrer Kinder auf sich 
ziehen.

Das Kindertheater spielt Samstags und 
Sonntags ab 11 Uhr.

Park Rajhl Ferenca 12a
+381 (0) 24 557-715
decijepozoriste.su@mts.rs
www.suteatarzadecu.rs

GYERMEKKALANDOK
Szeretne családjával egy nyugodt napot 
eltölteni? Néhány szórakoztató tartalmat és 
játszóterek ajánlunk Önnek, melyek teljesével 
el fogják foglalni gyermeke figyelmét.

A gyermekszínház előadásait szombaton és 
vasárnap 11 órától adja.
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Im Zentrum von Subotica befindet sich 
im Park ein Spielplatz. Kinder können sich 
auf Schaukel, Schaukelbrett, Ringelspiel, 
Häuschen mit Toboggan, Schwimmbädern 
mit Sand und vielen anderen interessanten 
Dingen vergnügen.
Es gibt auch einen Kinderspielplatz in 
unmittelbarer Nähe des Sees, in der Nähe 
des Restaurants Mala Gostiona. Schaukel, 
Schaukelbretter, Wagen und andere 
Gegenstände bestehen aus Holzelementen. 
Wenn Sie nach  Palić auf ungewöhnliche 
Weise fahren möchten, empfehlen wir Ihnen 
einen kleinen Zug, der von April bis Oktober 
vom Frauenstrand zu den Sportplätzen im 
Wochenenddorf fährt.

Der im Jahr 1949 gegründete Palić Zoo 
erstreckt sich über 10 Hektar Land und 
ist mit seinem Konzept, seiner Schönheit, 
seiner Landschaftsgestaltung und seiner 
Tierbehandlung einer der führenden in diesem 
Teil Europas. Hier können Besucher über 150 
Tierarten beobachten, den Kindern die Magie 
des großen Spielplatzes schenken oder 
gemeinsam den Baby-Zoo als besondere 
Attraktion für die Kleinsten genießen.

Szabadka központjában, a park keretén belül 
található a játszótér. A gyermekek itt hintákon, 
libikókákon, körhintákon, házikós csúszdákon, 
homokozókban és egyéb, számukra roppant 
érdekes tartalmakon játszhatnak.
Továbbá, a tó közvetlen közelében, a 
Kisvendéglő étterem mellett is található 
egy játszótér. A hinták, libikókák, kisvonatok 
és más objektumok faelemekből lettek 
kidolgozva. Amennyiben Palicsot különleges 
módon szeretné bejárni, ajánljuk Önök 
figyelmébe a kisvonatot, amely a Női strandtól 
a vikend-telepi sportpályákig közlekedik 
április és október között.

A Palicsi Állatkert 1949-ben lett megalapítva, 
mely 10 hektárnyi területen fekszik, a 
konceptusa, szépsége, rendezettsége, 
valamint az állatokkal való bánásmód, Európa 
ezen részének egyik legjobb állatkertévé emeli. 
A látogatók itt megtekinthetnek több mint 150 
állatfajt, a gyermekeket elengedhetik játszani 
a nagy játszótérre a Baby Állatkertben, mely 
különleges látványosság a legfiatalabbak 
számára.

Krfska 4, Palić, +381 (0) 24 753-075, office@zoopalic.co.rs, www.zoopalic.com

SPIELPLÄTZE JÁTSZÓTEREKEN

PALIĆ ZOO ÁLLATKERT
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SPORTHALLE
(Basketball, Volleyball, Handball)
SPORTCSARNOK
(kosárlabda, röplabda, kézilabda)
Ferenca Sepa 3
+381 (0) 24 552-800

STADTSTADION 
VÁROSI STADION
Beogradski put bb
+381 (0) 64 220-34-07

KLEINES SPORTSTADION 
UND EISBAHN
(Eishockey, Eiskunstlauf, Gymnastik, 
Gewichtheben, Wrestling, Tischtennis und 
Radfahren)
VÁROSI KISSTADION ÉS 
MŰJÉGPÁLYA
(jégkorong, műkorcsolya, gimnasztika, 
súlyemelés, birkózás, asztali tenisz és 
kerékpározás)
Park Ferenca Rajhla 12
+381 (0) 24 551-281

SPORTPLÄTZE PRVOMAJSKA
A PRVOMAJSKA ÉS A 
LÓVERSENYTÉRI SPORTPÁLYÁK
Prvomajska 25
+381 (0) 65 955-28-12

HIPPODROM
HIPODROM
Franja Supila 2
+381 (0) 24 561-152

TENNIS CLUB SPARTAK
TENISZPÁLYATK SPARTAK
Dudova šuma bb
+381 (0) 24 602-080

TENNIS CLUB PALIĆ
TENISZPÁLYA PALIĆ
Park Heroja 5, Palić    
+381 (0) 24/753-124

SPORTPLÄTZE PALIĆ
SPORTPÁLYÁK PALIĆ
Vikend naselje bb, Palić
+381 (0) 24 602 – 780

SPORTANLAGEN  |  SPORTOBJEKTUMOK
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NÜTZLICHE INFORMATIONEN
HASZNOS INFORMÁCIÓKINFO

BAHNHOF
VASÚTÁLLOMÁS
Reich Ferenc Park bb
+381 (0) 24 555-606
www.zeleznicesrbije.com

BUSHALTESTELLE
BUSZMEGÁLLÓ
Sencanski legte 5
+381 (0) 24 555-566
www.sutrans.rs

TAXIS | TAXIK
+381 (0) 24 - 554742, 755755, 680570, 
559911, 755777, 555977, 548988, 559430

PARKEN | PARKOLÁS
JKP Parking
Đure Đakovića 23 / II
+ 381 (0) 24 694-200
www.suparking.rs
jkpparking@gmail.com

FAHRZEUGDEPOT
JÁRMŰ-RAKTÁR (PÓK)
Izvorska bb
+381 (0) 24 555-311
www.suparking.rs

NOTRUFNUMMERN
Polizei 192
Krankenwagen 194
Feuerwehr 193

SÜRGŐSSÉGI SZÁMOK
Rendőrség 192
mentő 194
tűzoltók 193

APOTHEKE (0-24H)
GYÓGYSZERTÁR (0–24 ÓRA)
Platz der Freiheit 1,
+ 381 (0) 24 552-499
www.apotekasubotica.rs

ÖFFNUNGSZEITEN bis 20h
NYITVA TARTÁS 8 óráig

VERPFLEGUNGSZEITEN bis 24h
ELLÁTÁSI IDŐ 24 óráig

TOURISTISCHE ORGANISATION
VON SUBOTICA
Freiheitsplatz 1, Subotica
SZABADKA TURISZTIKAI
SZERVEZETE
Szabadság tér 1, Szabadka
+381 (0) 24 670-350
www.visitsubotica.rs
office@visitsubotica.rs

TOURISTEN
INFORMATION SZENTRUM
Heroes Park 13, Palic
TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS
KÖZPONT
Heroes Park 13, Palics
+381 (0) 24 753-111
www.palic.rs
info@palic.rs
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Srbija, 24000 Subotica
Trg slobode 1
+381 (0) 24 670 350
office@visitsubotica.rs

www.visitsubotica.rs
www.palic.rs

AKTIVURLAUB = AKTÍV PIHENÉS / autor: Turistička organizacija grada Subotice; 
fotografije Turistička organizacija grada Subotice. - Subotica 2020 (Subotica: 
Birografika MB doo). - 20 str. : fotogr. u bojama ; 21 cm

Uporedo nemački tekst i mađarski prevod. - Tiraž 3.000.
ISBN-978-86-89781-34-2

ÖFFNUNGSZEITEN bis 20h
NYITVA TARTÁS 8 óráig

VERPFLEGUNGSZEITEN bis 24h
ELLÁTÁSI IDŐ 24 óráig

TOURISTISCHE ORGANISATION
VON SUBOTICA
Freiheitsplatz 1, Subotica
SZABADKA TURISZTIKAI
SZERVEZETE
Szabadság tér 1, Szabadka
+381 (0) 24 670-350
www.visitsubotica.rs
office@visitsubotica.rs

TOURISTEN
INFORMATION SZENTRUM
Heroes Park 13, Palic
TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS
KÖZPONT
Heroes Park 13, Palics
+381 (0) 24 753-111
www.palic.rs
info@palic.rs

HINWEIS
Diese Broschüre dient der Information der Besucher von Subotica. Die in ihr enthaltenen
Angaben wurden nach den derzeit zur Verfügung stehenden Informationen weitergegeben. 
Das Touristenbüro Subotica übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben keine Gewähr.

JOGI NYILATKOZAT
A kiadványt Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete adja ki, abból a szándékból, hogy
informálja illetve promotálja Szabadkát és környékét. Az informácíókat a legjobb 
tudásunk szerint gyűjtöttük össze és allítottuk rendelkezésükre. Ezért Szabadka 
Város Idegenforgalmi Szevezete nem garantálja az adatok pontosságát, teljességét, 
naprakészségét.
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