Општина Тител - Туризам
Општина Тител налази се на крајњем југоистоку Бачке, на тромеђи Срема, Баната и Бачке,
између ушћа Бегеја у Тису, ушћа Тисе у Дунав, Ковиљско петроварадинског рита и Бачке
равнице у Шајкашкој области.
Административни центар општине - Тител, налази се поред две пловне реке Тисе и
Дунава, на локацији између три већа града: Нови Сад на удаљености од 44 км, Београд око
52 км и Зрењанин 35 км.
Из Новог Сада или Београда: aутопутем Е-75, искључење код Ковиља према Шајкашу. Из
Новог Сада: државним путем IIА реда 129 који повезује Нови Сад и Ковачицу, а преко
Шајкаша, Вилова и Титела.
Из правца Београда или Зрењанина: Зрењанинским путем до скретања за Перлез где
настављате према Жежељевом мосту који спаја Банат и Бачку преко Тисе.
УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ:








Преноћиште са рестораном „Тиса“, Тител
Радуловић доо, Тител, Парадни трг бр. 7, 021/2960-166, 2961-954
Чарда „Алас“ Тител, Потиска бб, тел: 021/296-02-67
Чарда „Аласка прича” Тител, Потиска бб, тел: +38164 840-22-96, + 381 64 840-22-92
Чарда „Мала чарда“ Тител, Потиска бб, тел: +381 63 884-78-16,
malacarda@gmail.com
Чарда „Речни барон”, Мошорин, викенд насеље Дукатар, +381 62 20-00-81
Ресторан „Етно кућерак” Шајкаш, Николе Тесле бр. 7, тел: +381 62 836-56-60

СМЕШТАЈ:


Преноћиште са рестораном „Тиса“, Тител - смештајни капацитети за 110 особа,
банкет свечана сала, сала за билијар, стони тенис,
Радуловић доо, Тител, Парадни трг бр. 7, 021/2960-166, 2961-954



"Криви кућерак" у насељу Лок, газдинство, регистрован са ** за рад у сезони 01.04.31.10. са 10 лежајева у 2/2 собе и 2/3 собе, на располагању кухиња, заједничко
купатило и 2 wц-а.
обезбеђен интернет, паркинг, телефон, контакт Јасна Стевановић 063/ 543 802

САЛАШИ:
Инклузивно едукативни салаш „Филипус” је намењен деци са сметњама у развоју, особама
са инвалидитетом, али и свима који желе да проведу квалитетно време на селу и у
природи. На овом салашу се спроводи терапија помоћу коња, организују се креативне
радионице, прославе, дружења, мини екскурзије са целодневним или полудневним
боравком. Салаш Удружења грађана „Вера Љубав Нада” и Коњички клуб „Филипус“,
Шајкаш, 062/332-064, majadunovic77@gmail.com

МАНИФЕСТАЦИЈЕ:
 Фебруар, у Тителу Св. Трифун обележавање славе Удружења виноградара и воћара
„Шајка“, и ритуално орезивање винограда. Контакти: 063/833-47-74, 063/809-19-17;
 Март, у Тителу – изложба ручних радова „Стварале су и стварају наше вредне
руке“, организатор Актива жена АКУД-а „Јован Поповић“ из Титела, Анка
Лозанов 021/2962-158, 063/186-21-58;
 Април, у Мошорину, неколико локација, обележавање годишњице битке код
Мошорина и Вилова 1849. организатор Удружење „Вожд Ђорђе Стратимировић“,
021/2969-073, 060/43-47-663; vozd.djordjestratimirovic@gmail.com;


Април, у Шајкашу, „Од Шајкаша до салаша“, спортско рекреативни садржаји,
организатор ГФ „Етнос“, Ружица Бабец 066/913-33-46, gf.etnos@yahoo.com;

 Мај, у Тителу – целодневна радионица и изложба рукотворина „Покажи да ти и ја
покажем“, организатор Актив жена АКУД-а „Јован Поповић“, Анка Лозанов
021/2962-158, 063/186-21-58, Светлана Савић 063/8371974 и 069/2862072
 Мај, у Шајкашу, Фестивал монолога и монодраме „МАМ“ у организацији ГФ
„Етнос“, Ружица Бабец 066/913-33-46, gf.etnos@yahoo.com;
 Мај, у Тителу – „Смотра ћириличке писмености“ конкурс за најбољи школски
писмени задатак и ћириличку калиграфију, организатор Народна библиотека
„Стојан Трумић“, 021/2960-185, 2960-409;
 Мај, у Мошорину, Дани Шајкашког батаљона, организатор Удружење „Вожд Ђорђе
Стратимировић“, контакт: 021/2969-073, 060/43-47-663,
vozd.djordjestratimirovic@gmail.com
 Од Јуна до Септембра сваког петка, у Шајкашу на више локација, „Шајкашки
културни дани“, организатор ГФ „Етнос“, Ружица Бабец 066/913-33-46,
gf.etnos@yahoo.com;
 Август, у центру насеља Лок – „Печуркијада“, организатор Друштво за заштиту
флоре и фауне Дунава и дунавског приобаља Војводине „Форланд“ Лок, +381 69
186 72 11;
 Август, у Вилову, „Виловачка фијакеријада“, организатор Коњички клуб „Ајгер“
Вилово, контакт: Миле Рошул +381 63 888 20 30;


Август, у Тителу на обали реке Тисе, „Прва бућка Титела“ и летња школа риболова
Удружења спортских риболоваца „Караш“, www.karas.org.rs, info@karas.org.rs +381
64/20-93-644;

 Август, Парадни трг у Тителу – Дечји карневал, организатор АКУД „Јован
Поповић“ из Титела, Светлана Савић 063/837 19 74, 069/2 862 072;
 Август, у Тителу – „Великогоспојинске свечаности“, низ културно-уметничких и
спортско-рекреативних садржаја, контакт: МЗ Тител 021/2960-058, Народна
библиотека “Стојан Трумић“ 021/2960-185, 2960-409;
 Септембар, у Тителу „Тестенијада и ваљушци“ организатор Удружење за
целебралну и дечију парализу „Пријатељи Титела“, +381 63 863 54 17;
 Септембар, у Шајкашу, „Здрава еколошка храна сваког дана“, промоција органске
производње, организатор ГФ „Етнос“ , Ружица Бабец +381 66/913 33 46,
gf.etnos@yahoo.com;
 30. Септембар, у Шајкашу, “Зимницијада“ дружење уз домаће производе, радове и
рукотворине, промоција инклузије особа са инвалидитетом, Удружење грађана
„Вера Љубав Нада“ и Коњички клуб „Филипус“, 062/332-064,
majadunovic77@gmail.com;
 Новембар, у Тителу, продајна изложба „Ноћ младог вина, ракије и ликера“
организатор Удружење виноградара и воћара „Шајка“, +381 63/833-47-74, +381
63/809-19-17.
ЛОВИШТА И ЛОВАЧКА УДРУЖЕЊА
- Ловачко удружење „Шљука“ Тител, Живко Станић, Вука Стефановића Караџића бр. 4,
Тител, 021/2960-231, sljuka.titel@gmail.com,
- Ловачко удружење „Шајкашка“ Тител, Каменко Ајдић, Бранка Радичевића, Лок, 063/360230, lokajd@gmail.com,
фазани, зечеви, дивље свиње, срндаћи,
- објекти за дружење и припрему ловачких специјалитета у Тителу, Локу, Мошорину, нема
смештајних капацитета
НЕ ПРОПУСТИТЕ:






Видиковци Специјалног резервата природе „Тителски брег“
Установа за заштиту природе и културних добара „Тителски брег” Тител
тел. 021/296-21-77, 296-21-78, www.titelskibreg.com, info@titelskibreg.com
Етно кућа „Богојевић“ тел. 021/2962-029, www.bogojevic.co.rs , info@bogojevic.co.rs
Занатско-уметничка радионица Атеље „Аурора“, Недељко Радуловић, тел.
021/2960-399, +381 63 583 941
Крстарење отвореним бродом “Тиса“ до 25 места, на релацији Тител – Сланкамен, у
организацији ресторана “Мала чарда”, тел. +381 63 8847816



Крстарење на три реке и два ушћа, затвореним катамараном „ТАМ – ТАТ“
капацитета 50 места, Радуловић доо, Тител, Парадни трг бр. 7, тел: 021/2960-166,
2961-954

