
2017PANNONIAN CHALLENGE
Najveći festival ekstremnog sporta
i zabave jugoistočne Europe!
Sredinom ljeta, još od 1999. godine, pješčana plaža uz 
rijeku Dravu i kupalište Copacabana (omiljena Kopika), 
mjesto su natjecanja u kategorijama skate board, BMX, 
inline i b-boying, a glazbeni program je kombinacija rock 
i electro zvuka. Dosadašnji glazbenici bili su Kiril 
Djaikovski, Edo Majka, S.A.R.S., Hladno pivo i mnogi 
drugi. Pannonian privlači velik broj turista, posebice 
mladih i onih koji se tako osjećaju iz cijele Panonske 
nizine, srednje i jugoistočne Europe.  
Pannonian Challenge 2016.
održat će se od 15. do 23.
srpnja 2016., a disciplina 
BMX dio je Svjetskog kupa. 

Više informacija 
pannonian.hr
info@pannonian.org
facebook.com/pannonian
twitter.com/pannonian
instagram.com/pannonian
pannonianchallenge

Posjeti
 Osijek

 06./2017. UFO - Urban fest Osijek, glazbeni festival,
  www.ufo.com.hr
 07./2017. Osječko ljeto kulture, kazališni festival,
  www.osijek.hr
 07./2017. Pannonian Challenge, BMX, skate bord, inline,
  www.pannonian.hr

JESEN             Prva subota u mjesecu: Sajam antikviteta
  www.glas-slavonije.hr
 09./2017. Dani prvog hrvatskog piva, glazbeno-gastronomski
  festival, www.pivovara.hr
 10./2017. Osijek Craft Beer Festival
 11./2017. Novembeer Fest

ZIMA                Prva subota u mjesecu: Sajam antikviteta
  www.glas-slavonije.hr
11.-12./2017. Advent u Osijeku, www.tzosijek.hr

OSJEČKE 
MANIFESTACIJE
PROLJEĆE      Prva subota u mjesecu: Sajam antikviteta
  www.glas-slavonije.hr
 04./2017. Uskrs u Osijeku, www.tzosijek.hr
 04./2017. ReArt, festival kreativnosti i umjetnosti,
  reartfestival.blogspot.hr 
 05./2017. Grand prix Osijek – Žito Challenge, svjetski
  gimnastički kup, www.osijekgym.com
 05./2017. Dani vina i turizma, sajam, www.tzosbarzup.hr

LJETO             Prva subota u mjesecu: Sajam antikviteta
  www.glas-slavonije.hr
  Zadnji petak u mjesecu: Osječka ljetna noć,
  ulični festival, www.osijek.hr



GRAD NA DRAVI 
smješten je tek dvadeset kilometara od 
njenog ušća s Dunavom, na sredini 
Podunavlja. Poput rijeke, simpatično je 
usporen, ali se u njemu održava najveći 
festival extremnih sportova. Okružen 
vinogorjima, najpoznatiji je po pivu! 
Šetnju Osijekom započnite u Tvrđi, starom gradu s 
baroknim zavjetnim kipom Sv. Trojstva i General-vojarnom, 
poznatima s novčanice od 200 kuna. 
U Gornjem gradu posjetite neogotičku „Osječku katedralu“ 
s  90 metarskim tornjem, drugim najvišim u jugoistočnoj 
Europi. „Kompa“, skela će vas prevesti na lijevu obalu 
Drave do ZOO vrta u blizini kojeg se nalazi impozantni mlin, 
dravska vodenica. Lijep pogled na grad imat ćete s visećeg 
mosta, dok u Zimsku luku uplovljavaju 
ribarski čamci… 

DOMAĆA KUHINJA, 
VINO I PIVO
Uz tradicionalna jela fiš-paprikaš, čobanac, 
perkelt i pečenja od divljači, kušajte vina 
podunavskih vinogorja (u Baranji se nalazi 
najveći vinski podrum u Hrvatskoj, a u Erdutu 
ogromna bačva od 75.000 l). Vinske sorte su 
pinot, chardonney, merlot, frankovka, kao višnja 
maraska slasni zweigelt, te ponos lokalnih 
vinara, zlatna graševina. Probajte i Osječko prvo 
hrvatsko pivo koje se priprema još od 1664. 
godine ili se osvježite uz crni Black Radler. 

OSJEČKI KNEDL SAT
1526. u vihoru rata Osijek posta dijelom Osmanskog 
carstva. Na veliku sreću u petak, 29. rujna 1687., u 11 sati 
grad je oslobođen! Početkom 18. stoljeća obnoviše se crkve 
koje u spomen na taj događaj, da se nikad ne zaboravi, sve 
do danas zvone petkom u 11 sati kao da je podne. Osječke 
domaćice početkom 20. stoljeća shvatiše: crkve im govore 
da je „Mehlspeisen Glock“ (sat za zakuhavanje tjestenine) 
kako bi ručak u podne bio gotov! Ovaj se essekerski izraz s 
vremenom promijenio u „Knedl sat“, po omiljenom jelu od 
tijesta, kojem smo danas dodali šljivu, mak, orahe te 
nastade „Osječka knedla“. Morate ju kušati!

ISTRAŽITE KRAJ UZ
DRAVU I DUNAV
Biciklom krenite u Park prirode Kopački rit, najveću 
podunavsku močvaru poznatu po 300 vrsta ptica, koje 
gnijezde i gradu! Uz pogled na Osijek s pješčane plaže 
„Copacabana“ pratite podunavske cruisere kako klizeći 
Dravom dovode turiste iz cijeloga svijeta i planirajte 
sljedeći posjet…

OSJEČKI PAKETI – 
BOGATIJA PONUDA
SMJEŠTAJA!
Prilikom planiranja vašeg vikend izleta, neka vam 
Osijek bude „baza“. Smjestite se u koji od gradskih 
hotela, pansiona, hostela ili jednostavno rezervirajte 
sobu. Prije dolaska, zavirite u „Osječke pakete“ i 
ostvarite dodatne pogodnosti. Turističke informacije:
www.tzosijek.hr • tzosijek@tzosijek.hr
Tel. +385 (0)31 203 755; +385 (0)31 210 120 
facebook.com/TZ.Osijek • Youtube: TZ Osijek


