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MUNTENEGRU
Muntenegru este un stat situat la sud de Croatia si la nord de Albania, un stat care se bucura de o
spectaculoasa coasta scaldata de Marea Mediterana, de mii de plaje de pietris si de nisip, de statiuni de
lux, dar si statiuni intime, peisaje marine superbe cu insule razlete si stanci ce pica-n mare. Muntenegru
este o tara mica, in dezvoltare, puternic influentata de vecini precum Albania (majoritar musulmana) dar
si de Croatia, care a cunoscut o crestere spectaculoasa in ultimul deceniu. Muntenegru va va aminti de
Romania in anumite aspecte deoarece a cunoscut dominatia comunista, dar va va si surprinde datorita
aspectelor geografice deosebite, a peisajelor salbatice, a climatului placut mediteraneean si a varietatii
mari de unitati de cazare oferite. Spectaculoasa peninsula Sveti Stefan va va cuceri atat prin aerul sau
medieval, cat si prin plaja larga de nisip rosiatic, terasele cu vedere la Marea Mediterana, amabilitatea
gazdelor. Hotelurile in majoritatea lor dispun de capacitate mica de cazare, fiind mai intime si primitoare.
Mica peninsula este destinatia preferata a romanticilor si a scriitorilor, amintind de fortaretele medievale.
In partea nordica litoralului croat veti regasi Golful Kotor – un golf extrem de spectaculos, comparat cu
fiordurile norvegiene. Golful adaposteste cateva insulite si manastiri ce va vor incanta. La sud de acest
golf se intinde coasta Adriaticii crestata de lagune adanci si plaje intime, dar si spatii deschise cu plaje
late si foarte lungi care ating in sudul tarii si 12 km de plaja continua (in apropiere de granita cu Albania).
Aceasta regiune de circa 100 km lungime atrage annual mii de turisti din toata lumea, iar economia tarii
se axeaza pe dezvoltarea continua a statiunilor de pe litoralul Marii Mediterane.
Partea continentala a tarii este strabatuta de munti, cel mai inalt varf din Muntenegru fiind Bobotov Kuk
(2.523 m). In Muntenegru veti regasi un spectaculos drum comparabil cu drumul Transfagarasan din
Romania – drumul ce leaga Podgorica si Cetinje. De asemenea in Muntenegru puteti admira unul din cele
mai adanci canioane din Europa – canionul raului Tara, rau pe care se poate practica si raftingul
(considerat unul din cele mai grele trasee de rafting din Europa). Iubitorilor de drumetii montane le
recomandam vizitarea Parcului National Durmitor, avand 48 de varfuri montane cu altitudine mai mare
de 2.000 m. Mai putin conoscut este faptul ca in Muntenegru se poate schia in statiunile din parcul
national Durmitor. Muntii adapostesc unul din cele mai mari si frumoase lacuri din Balcani - lacul
Skadar, vara pe lac se organizeaza plimbari cu vaporul. Numele statului Muntenegru provine de la
Muntele Negru (Crna Gora), care adaposteste si lacul glaciar Negru (Crna). Pelerinilor ortodoxi le
recomandam sa viziteze manastirea Ostrog – manastire ce se confunda cu muntele.
OBIECTIVE TURISTICE :
Regiunea Coastei Sudice
Se întinde de la Bar şi Ulcinj spre Lacul Sakadar, Ada Bojana şi Velika Plaza; este de o frumuseţe rară,
având 3 oraşe fortăreţe antice şi plajele cu cel mai fin nisip din Muntenegru:
 Bar, principalul port din Muntenegru
 Becici
 Budva, cea mai cunoscută şi populară staţiune de pe litoral
 Herceg Novi
 Kotor, oraş intrat în patrimoniul UNESCO. Este unul dintre cele mai vechi oraşe medievale
locuite.
 Petrovac, staţiune mică perfectă pentru familişti
 Tivat, al doilea aeroport al Muntenegrului
 Ulcinj, un oraş de coastă mediteraneană, liniştit, care în decursul istoriei sale a fost casa preferată
a multor figuri istorice proeminente, cuceritori, piraţi şi doritori de vacanţe. Este o zonă de coastă
subtropicală; aici se află celebra plajă Velika Plaza.
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Regiunea Centrală
Se întinde în valea râului Zeta.
 Podgorica, capitala Muntenegrului
 Virpazar, punct principal de intrare spre Lacul Skadar (acum aparţine municipalităţii Bar)
 Cetinje
 Niksic
 Danilovgrad
Regiunea de Nord
Cu munţi înalţi, râuri cristaline, lacuri montane, cu multă zăpadă iarna, cu staţiuni montane pentru
iubitorii sporturilor de iarnă.
 Kolasin
 Berane
 Bijelo polje
 Rohzaje
 Zabljak
Ulcinj Vechia, aşezare ce datează din epoca romană, cu vestigii din sec. XII-XV. Este o aşezare
influenţată succesiv de sârbi, veneţieni, otomani în perioada medievală. A fost o putere navală în
Adriatica după Veneţia şi Dubrovnik.
Biogradska Gora
 Parc naţional
 Copaci înalţi de 60 m.
 5 lacuri glaciare numite "ochi de munte"
Mănăstirea Ostrog loc de pelerinaj ortodocs.Mănăstirea este aşezată pe o stâncă aproape verticală a
muntelui Ostrog.
Parcul Naţional Durmitor are 39.000 ha., din care o parte sunt înscrise în patrimoniul universal
UNESCO. Aici se află cel mai înalt oraş din Balcani, Zabljak, 1.456m. altitudine, înconjurat de 23 de
vârfuri montane de peste 2.300 m. Are 17 lacuri glaciare; Crno Jezero, Lacul Negru, Riblje, Varzje,
Modro, Barno, etc. Cel mai înalt vârf este vârful Bobotov kuk, 2.523 m.
Cel mai adânc canion din Europa, al doilea din lume după Grand Canyon, Canionul râului Tara şi
canioanele Suscăi şi Komarnicăi, care sporesc frumuseţea Durmitorului. Se practică rafting pe râul Tara.
Flora bogată, peste 1.500 de specii. Faună diversă; peste 130 specii de păsări; urşi, lupi şi vulturi.
Vara se fac plimbări prin păduri şi livezi; pescuit, vânătoare, navigări pe râul Tara. Iarna: se practică
schiatul alpin şi nordic (staţiunea Zabljak). Sub vârful Obla Glava (2.100 m) se află Peştera de Gheaţă
(Ledena pecina) în interiorul căreia se poate admira un adevărat muzeu de gheaţă format din stalactite şi
stalagmite. În zona Velika Kalica se poate schia şi vara.
Golful Boka Kotorska
Cu oraşe istorice ca: Perast, Kotor, Herceg Novi, coasta Boka Kotorska are 3 din cele 5 Riviere
muntenegrene:
 Herceg, Novi Riviera are 25 km lungime şi include peninsule, insuliţe, plaje şi staţiuni atractive
pe un fundal muntos şi sate pitoreşti, aşezări situate printre livezi de măslini şi altă vegetaţie
mediteraneeană exotică.
 Tivat Riviera, are 17 plaje oficiale cu o suprafaţă de 31.200 m2, facilităţi turistice, 3 insule: Insula
Florilor, Insula Sf. Marko şi Insula Lady of Mercy.
 Kotor Riviera, se află în cea mai adâncă parte a Golfului Kotor, şi nu are plaje lungi cu nisip. Are
numeroase pontoane ce conferă peisajului un farmec aparte.
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Riviera Budva numită după metropola turismului muntenegrean, Budva.
Budva este una dintre cele mai vechi aşezări de pe litoralul muntenegrean. Are o istorie de 2.000 de ani,
ajungând până la greci. Există multă arhitectură antică ce vorbeşte de la sine. Plajele Budvei sunt
recunoscute. Marea a lucrat timp de secole asupra liniei de coastă ca o adevărată brodăreasă formând
golfuleţe ovale pe plajele fine care se întâlnesc cu stânci abrupte de calcar. Plajele sunt acoperite cu un
nisip fin şi sunt răspândite pe o lungime de coastă de 38 km
Tot pe Riviera Budva se află şi Sveti Stefan, un fost sat de pescari aflat pe o peninsulă. A fost transformat
într-un oraş-hotel.
Riviera Ulcinj
Ultima rivieră muntenegreană, numită după oraşul regiunii, Ulcinj, un port istoric, cu o istorie
piraterească. Oraşul Ulcinj este un oraş vechi, fortificat, cu ziduri masive care-i dezvăluie istoria
zbuciumată.
Linia de coastă are 32.70 km lungime, începând de la Stari Ulcinj. Sunt 18 golfuleţe săpate în stâncă,
peninsulele Marjau şi Mandra şi plajele Valdanos, Plaja Mare, Plaja Mică, Plaja Doamnelor, Maiami,
Copacabana şi Safari.
Cea mai lungă plaje este Velika Plaza sau Plaja Lungă, cunoscută şi ca "Copacabana" Ulcinj-ului. Se
întinde de la Djerane Cape la Ada Bojana pe o lungime de 13 km, cu nisip fin cunoscut pentru
proprietăţile sale medicinale şi terapeutice. Este bogat în minerale, bun pentru cei suferinzi de reumatism
sau alte boli. La mal, apa este foarte puţin adâncă.
Plaja Mică, este indicată pentru copii; are nisip fin şi o mare puţin adâncă care se întinde pe o distanţă
considerabilă.
Plaja Doamnelor, cu izvoare sulfuroase terapeutice se întinde de-a lungul coastei Ulcinj cu pădure de pini
şi se află la sud de staţiunea Hotel Mediteran.
Mai sunt şi plaje cu pietricele de diferite culori, plaje stâncoase excelente pentru scufundări, plaje întinse
cu piatră rotunjită de valuri, aflate sub palmieri şi măslini, diguri de piatră, grote ascunse în mare şi plaje
pentru nudişti dintre care cea mai populară este Ada Bojana în Ulcinj.
Apa mării este curată şi limpede. Multe plaje se întind în văi ascunse la care poţi ajunge doar cu barca.
Regiunea Ulcinj este bogată în excursii, distracţii şi activităţi recreative de-a lungul coastei
Muntenegrului:
 Excursii pe lacul Sasko
 Scuba diving
 Excursii pe nave naufragiate
 Jet-schi
 Excursii cu barca de-a lungul coastei
 Excursii la Velika Plaza
 Sporturi extreme (kite-surfing)
Parcul Naţional al Lacului Sakadar
Se află la 7 km de coasta Mării Adriatice. Are 44 km lungime şi 14 km lăţime şi este situat atât în
Muntenegru cât şi în Albania. Lacul mai are şi alte denumiri ca: Shkoder, Scutari, Scadar sau Skadarsko
Jezero. În lac se varsă 6 râuri.
Pe malul sudic al lacului se află sate pitoreşti cu mănăstiri vechi şi cu fortăreţe.
Aici se află cea mai mare rezervaţie de păsări din Europa: cu 270 specii de păsări.Un adevărat rai pentru
admiratorii păsărilor. Sunt multe specii de peşti în lacul Sakadar, chiar şi peşti de apă sărată care inoată în
sus pe râul Ada Bojana.
Este cel mai mare lac din Peninsula Balcanică. Malurile lacului se întind pe 168 km.
În partea sudică a lacului Sakadar se ridică falnici munţii Lovcen, Sutorman, Rumija şi Tarabosh.
Malurile sunt pitoreşti cu peninsule şi golfuri mlăştinoase. Sunt multe insule mici (Goricas) care sunt
acoperite de rodii, dafini şi iederă. Lacul Sakadar este Parc Naţional din 1983.
Regiunea lacului Sakadar a fost martoră a istoriei muntenegrene încă din Evul Mediu Timpuriu. Mai mult
de 200 de complexe mănăstireşti, biserici, aşezări şi alte monumente culturale şi istorice sunt localizate în
împrejurimile lacului, datând din diferite perioade de timp:
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Krajina se află aproape de malurile lacului. Are 22 de aşezări rurale (8 în satul Ostros şi 14 în
satul Sestani). Sunt destul de izolate de Bar, iar centrul municipalităţii locale este la Mali Ostros.
Crmica: leagă coasta litoralului cu partea continentală a Muntenegrului. Are 24 de aşezări, cu
locuitori puţini.
Pe malurile vestice şi nord-vestice ale Sakadar-ului se află Rijeka, cu aşezări situate în Parc
(Donje Selo, Prevlaka, etc.). Multe se află pe insule sau peninsule, reprezentând caracteristici
specifice zonei. Clima este propice pentru fructe (smochine, struguri, rodii şi dude). Ocupaţia
populaţiei este agricultura, pescuitul şi creşterea vitelor.

Valea Zeta este singurul ţinut de şes din Muntenegru, sunt 28 de aşezări cu 20.000 de locuitori.
Este o zonă arabilă şi cu cea mai mare concentraţie de locuitori în Zeta Heath, Valea Zetei şi Niksicko
polje, incluzând şi 2 centre urbane Podgorica şi Niksic.
În regiunea Centrală se află munţii Orjen (1.894 m) şi munţii Lovcen (1.749m) cele mai înalte masive din
lanţul calcaros al coastei.
Parcul Naţional Lovcen se întinde pe 6.400 ha si este caracterizat de fenomene geografice excepţionale,
o floră şi faună bogate. Sunt 1158 specii de plante, din care 4 sunt endemice.
Atracţia principală, este Mausoleul Njegos, mormântul eroului naţional Petar II Petrovic Njegos aflat la o
înălţime de 1.647 m pe un pisc de munte.

