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ЧЕРНА ГОРА
БАЛКАНСКА ВАКАНЦИЯ В РАЯ

БОЙКА ВЕЛИНОВА

Една от най-младите държави в света очарова с дивни планински
масиви, приказни крепости и дворци, прекрасно крайбрежие. Според
лорд Байрон тя предлага „най-красивата среща между сушата и
морето на планетата“. Черна гора или Монтенегро, както я знаят
извън Балканите, е новият ваканционен рай за тези, които търсят
свежи емоции и преживявания в „нашата“ част на света - нещо поинтимно и ново от прелелите от туристи Хърватия и Гърция.
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Черна гора на възраст си е колкото
един току-що напъпил тийнейджър:
само преди 13 години населението й
избра чрез референдум своята независимост от Сърбия и вече минава
през всички изпитания, на които са
подложени младите демокрации и
пазарни икономики, както знаем от
нашето близко минало и настояще.
Тя обаче има огромното предимство да е на Адриатика, в близост до
световно известния Дубровник и да
може да предлага сходни условия за
ваканция и развлечения. Неговото
летище, плюс тези на Подгорица и
Тиват, обслужват туристите с редовни и lowcost авиолинии (от София
през Белград, Виена, Рим, Скопие).
Има и фериботна връзка два пъти
седмично от малкото пристанище
Бар до италианския Бари. От България придвижването е най-често с
автобус или кола и 600-те километра,
да си кажем честно, са си уморителни. Пътищата са двулентови и от
качеството им може да се иска още,
но пък динамично сменящите се
панорами към морето и сушата компенсират напълно всяко неудобство.
Ако искате да видите Черна гора
преди голямата навалица, можете да
се възползвате от чартърите, които
утвърдени туристически агенции
като „Емералд Травел“ предлагат,
обикновено на старта на сезона –
около Великден и майските празници у нас.
Монтенегро, което на някои звучи
като латиноамериканска дестинация, се радва на средиземноморски
климат с много слънчеви дни през
годината и на обилен сняг през зимата. Идеална е за посещение от април до юни и септември-октомври,
а през пиковия сезон – юли и август,
температурите скачат до 40 градуса по Целзий. Туризмът формира
повече от 1/5 от БВП на страната и
приходите за 2018-а са били над 900
млн. евро, което е с 20% повече от
предходната година. Еврото е официалната валута, макар страната да не
е член на ЕС и еврозоната. Звездата
на туристическа Черна гора започва
да сияе все по-ярко и я вместваме в
програмата си, докато е още свежа и
вълнуваща, без да е напълно презастроена или пренаселена от туристи.
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Котор, венециански порт
на балкански фиорд

Красивият адриатически пристан,
обрамчен с планински зъбери, има
над 2200-годишна история. Тя започва с построената от илирийците
крепост на върха на хълма, която 800
години по-късно гърците укрепили
и разширили. След още 600 години
градът, носещ името Катаро, бил завзет от венецианците, които издигна-

ли импозантните защитни стени (в
сегашния вид са дълги 4,5 км, дебели от 2 до 15 м и високи до двайсетина метра). През Средновековието
Котор станал прочут със зидарската
и иконографската си школи. При
земетресението от 1979 г. пострадали
четири от черквите и историческите
крепостни стени, но с решаващата
помощ на ЮНЕСКО всичко било
възстановено по най-добрия начин.

Котор и околностите са най-известният обект на световната организация в Черна гора, заемащ почти
15 хектара в югоизточната част на
залива.
Така нареченият „най-южен европейски фиорд“ няма ледников
произход и всъщност представлява
погълнат от морето речен каньон, но
разходката из лъкатушещите павирани улици сред златисто-бежовите

дворци и къщи с червени покриви
е като пътуване назад във времето –
особено рано сутрин, когато круизните кораби още не са изплюли
поредната енергична тълпа туристи.
Тръгнете най-отляво, през Морската
порта, и се въртете по часовниковата
стрелка. Не пропускайте католическата катедрала „Свети Трифон“
(строгата фасада с нищо не загатва прекрасния интериор вътре);

черквите „Свети Лука“ и „Свети
Николай“; площадите на оръжията
и на брашното; кафенетата, магазинчетата със средиземноморски
дух и сувенири, масивните дървени
порти, цветните кашпи и любопитно
надничащите котки зад тях. Ако се
потрудите да се изкачите по 1350-те
стъпала към крепостта „Свети Иван“
на високото, гледката ще е несравнима. Ladder of Cattaro е задният път,
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непознат на масовия турист, който
тръгва след Стария град и се вие
нагоре по планината. Изкачването е
около час, като зависи от темпото и
от това колко често ще спирате да се
любувате на уникалните панорами
към залива. Непременно си носете
вода, шапка, крем срещу изгаряне.
Ако сте се сетили да си купите бутилка местно црно вино и парче бюрек
за мезе и останете горе за залеза,
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преживяването ви ще е първокласно. Котор е особено чаровен през
пролетта и есента, когато изцяло
можете да се потопите в приказната
му атмосфера.

Будва, каменното цвете
на Монтенегро

Археологически разкопки в района
на Будва свидетелстват, че по тези
земи е имало поселение още през

5 век пр.Хр. Сред легендарните му
обитатели били героите от древногръцкия епос Кадъм (основателят на
Беотската Тива) и богинята Хармония. След разделянето на Римската
империя на Източна и Западна точно
в този район е минавала границата
между тях, което бележи историята
и културата на града. На прелома
между първото и второто хилядолетие след Христа тогавашният
Будин (както и Котор) са покорени
от войските на цар Самуил и остават
в рамките на Първото българско
царство до неговия край. През Средновековието Будва е последователно
в състава на Дукля, Зета, Рашка и
Венецианската република, която
управлява града близо 300 г.
Старинното сърце на града е върху малък полуостров, който може
да бъде обиколен по крепостните
стени и разгледан за няколко часа.
Вървейки по тесните улички няма
как да не попаднете на черквите с
патрони Света Троица, свети Иван,
свети Сава и света Богородица. През
юли и август има открита сцена с

много и различни представления в
рамките на европейския фестивал
„Театрален град“. Римският некропол, раннохристиянската базилика,
литературните вечери на Площада
на поетите, кафенетата и галериите,
а и манастирите – всички те са част
от неповторимата атмосфера на
каменното цвете Будва.
Будванската ривиера се намира
съвсем в средата на черногорското адриатическо крайбрежие и се
разтяга на двайсетина километра.
Старите панорамни снимки на Словенска плажа, Бечичи и Петровац на
Мору напомнят за нашите курорти
до 80-те години, когато хотелските
комплекси по Черноморието бяха
плувнали в богата растителност и
идилично спокойствие. Е, това вече
и тук съвсем не е така, особено след
споменатото земетресение, бурните
години на разпадането на Югославия и обилното застрояване в
последния четвърт век. Сега Будва е
столицата на черногорския морски
туризъм и сред гостите преобладават сърбите, руснаците и запад-

ноевропейците. Шумната тълпа е
превзела променадата, улиците и
заведенията и купонът продължава
по барове и дискотеки до късно през
нощта.
Морската вода е кристална и чиста,
а плажовете са като от луксозно
списание: пясъчни или каменисти,
като един с един нямат общо. Някои
от най-атрактивните са с дребни

розови или шарени камъчета (като
близкия на име „Главата на Ричард“),
други са напечени от слънцето и със
скали за скачане, трети предлагат
плътната си борова сянка, но едно е
факт: ако обърнете гръб на морето,
погледът ви веднага ще потъне в
пищната зеленина на планините.
Цитаделата от XV век, която сякаш
изниква от вълните, е сред забеле-
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жителностите, които не бива да пропускате. От нея стават и най-добрите
снимки към острова на свети Стефан
(виж повече в Concierge).

Духовните светини

Не е задължително да сте религиозни, за да предприемете едно пътуване на духа и да опознаете по-интимно страната, в която сте. Опитът ми
е, че гидовете обикновено са много
начетени и с удоволствие се научава
повече, отколкото човек може сам
да разгледа и разбере. Само в един
ден в Черна гора – ето това е предимството на малката по територия държава – любопитните могат да видят
три забележителности, свързани с
източното православие, преобладаващата религия на Черна гора.
Цетине, историческата и духовна
столица на Черна гора, е сгушен в
малка карстова долина и заобиколен от планини, сред които Ловчен –
Черната планина, от която страната
взема името. Магнит там е едноименният манастир, построен през XV
век, в който се съхраняват мощите
на свети Петър Цетински, духовен
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покровител на нацията, и още две
изключителни реликви: дясната
ръка на свети Йоан Кръстител, с
която е благословил Божия син, и
частица от Светия кръст. С историята на манастира и кръстоносните
походи е свързана и чудодейната
икона на Богородица от Филермос,
която сега е в Синия параклис на
Националния музей в Цетине.
Поантата на тази духовна разходка
през вековете е манастирът Острог,
залепен сякаш като лястовиче
гнездо високо в отвесните скали
над долината на река Зета, където
се стичат хора от всички религии. Те
търсят изцеление за тялото и душата
от светеца, чието нетленно тяло почива в главната манастирска църква
“Въведение Богородично” – свети
Василий Острожки Чудотворец, а
възрастен монах ще ви пресрещне и
ще ви говори за неговите чудеса.
Манастирът Морача (носи името на
реката, която се влива в Шкодренското езеро) е основан през 1252 г. от
Стефан, син на Вукан и внук на Стефан Неманя, основател на сръбската
средновековна династия. Разпо-

ложен е на десния бряг на реката
върху плато над разширението на
каньона и гледките наоколо грабват
духа и въображението. Построен е
в рашки стил, а черквата „Успение
Богородично“ е богато изографисана. Светата обител има важна роля
в борбата срещу турските нашественици и се води за един от най-важните православни средновековни
паметници на територията на Черна
гора. Атмосферата е идилична и
предразполага към съзерцание и самовглъбяване. Екскурзията не може
да пропусне и столицата Подгорица,
където в автентична стара къща гостите обядват с традиционни гозби –
печено агнешко, салата от градински
зеленчуци и запиват с местната люта
ракия.

на височина – планините й са диви
и живописни. Скалистият морски
бряг, оголените върхове наоколо
и красиво накацалите градчета
над кристално чистите води са в
средиземноморската климатична
зона. Сред типичните растителни
видове са агаве и палми, мимози и
олеандри, киви, нарове и всякакви
билки. Четирите заливчета (Херцеговински, Рисански, Которски и
Тиватски), разперени като крилца
на златисто-синя пеперуда, правят
пейзажа болезнено красив.
На черногорското крайбрежие – особено извън пиковия сезон – можем
да се насладим на една пасторална почивка при сходни екстри на
Хърватия и Гърция, макар че при
качеството на услугите има още какво да се желае. Огромното предимство е, че тук можем да си играем на
първооткриватели сред множеството ненаселени острови, неизследвани пещери, заспали в миналото
исторически градчета. Наемането на
яхта може да стане както от местни,
така и световно опериращи фирми
по зададени от вас параметри – брой
пътници, продължителност, със
или без екипаж, избор на меню и
програма.

Пристанищата са спокойни и
добре уредени, а марината Porto
Montenegro е обновена с всички
необходими наземни съоръжения за
собствениците на яхти, екипажите
и гостите: 24/7 Yacht Assist, бутици,
клубове, изискани ресторанти,
луксозно настаняване, 64-метров
басейн с кабани и покривна тераса,
фитнес център и картинна галерия.
Тук могат да акостират до 490 яхти от
всички размери. Порто Монтенегро
е официално входно пристанище
с граничен и митнически контрол,
безмитно гориво, намален ДДС на
услугите и с лесен достъп от три летища. И понеже страната все още не
е член на ЕС, се стреми да предлага
възможно най-атрактивни условия
за адриатическото ви пътешествие.
За една активна ваканция на черногорското крайбрежие местните
фирми предлагат различни пакети,
свързани с кристално чистите води:
плуване в реки и най-голямото
сладководно езеро на Балканите
– Скадарското (Шкодренското); в
заливите на Котор и Тиват и около
остров Мамула (черногорският Алкатраз); изучаване на Синята (Plava
Špilja) и други пещери; изследване
на подводните тунели от времето на

югославската федерация, гребане с
каяк или paddle board SUP. Дайвингът и подводниците за наблюдение
на невидимия отгоре свят също
набират почитатели. Не пропускайте историческата и познавателна
част с посещение на старинния,
подобен на Венеция с архитектурата
и палатите си Пераст. Летният хит
през последните години е събитието за електронна и поп музика Sea
Dance Festival, който традиционно се
провежда в края на август на плажа
Булярица на Будванската ривиера.
Романтична е разходката с лодка до
църквата „Св. Богородица от скалите“ върху островче сред водите на
Которския залив.
Адриатика е бил и остава любимо
място за ваканция на филмови звезди и знаменитости, които са привлечени от топлия средиземноморски
климат и красивата природа. През
зимния сезон познавателната обиколка може да се съчетае с каране
на ски в прохождащия зимен курорт
Жабляк, заобиколен от туристически маршрути и 19 ледникови езера.
Той е в планинския масив Дурмитор,
вторият само и единствено черногорски обект от Световното културно и
природно наследство на ЮНЕСКО.

Воден свят

Черна гора е 8 пъти по-малка по
територия от България и с 11 пъти
по-малко население, но каквото не
й достига в размери си го набавя
като крайбрежна ивица на Адриатика – почти 300 километра, от които
над 70 – плажове. Набавя си го и

35

ДЕСТИНАЦИЯ

от органични зеленчуци и плодове,
а телешкото е от северната част на
страната - от свободно пасли говеда.
Местни производители доставят
също сирената, меда и конфитюрите, зехтина и подправките.
Цената на нощувката (с включена
закуска) в двойните стаи започва от
700€ през ниския сезон и стига до
1000€ през високия.
Туристи, които искат само да разгледат острова и неговите църкви, могат
да го посетят в организиран 45-минутен тур в 11 преди обед или в 2 часа
следобед - срещу входна такса от 20€.

www.aman.com/resorts/aman-sveti-stefan

Dukley Hotel & Resort

Разположен на 1,7 км от историческия център на Будва, на срещуположната страна на залива върху
полуостров Завала, Dukley Hotel &
Resort е едно от най-емблематичните места на Черна гора. Красотата на
тази част на Адриатика се разкрива
от терасите на петзвездните апартаменти с изглед към Слънчевия
хълм, към потъналите в зеленина
градини или към изумрудените
морски води. Модерно и луксозно
обзаведените жилища (с класно

CONCIERGE
Aman Sveti Stefan

Най-фотогеничното и разпознаваемо
място на черногорското крайбрежие
е островът, носещ името на Свети
Стефан. Той има 500-годишна история като укрепено рибарско селище
и до него се стига от сушата по насип
от розови камъчета. Петзвездният
курорт, намиращ се сега тук, вероятно е най-луксозният в Черна гора и е
част от Aman Resorts International на
руския милиардер Владислав Доронин (известен и като гадже на Наоми
Кембъл).
Някога на острова са живели 12
фамилии, а в средата на миналия век
е бил населяван едва от двайсетина
души. Мястото още от едно време
е известно като лятно убежище за
елита, където популярните му гости
– като Орсън Уелс, София Лорен,
Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън,
Мерилин Монро, Робърт де Ниро, че
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и Бранджелина (докато още бяха заедно Анджелина Джоли и Брат Пит)
- да си почиват необезпокоявани от
хорското любопитство. Тук са били
на ваканция десетки кралски особи,
литературните колоси Андре Марло
и Алберто Моравия, първият космонавт Юрий Гагарин; тук бе и сватбата
на топ-тенисиста Новак Джокович.
Хотелът разполага с 50 луксозни
вили и стаи с различни размери
и конфигурации, сред тераси и
градини, надвиснали над прозрачните води (през зимата е затворен).
Допълнение към луксозното имение е Вила Милочер, някога лятна
резиденция на сръбските крале,
където гостите се наслаждават на
специално внимание. Тя приема
гости целогодишно в 8 просторни
апартамента с паркет, двустранни
камини и балкони. Всички интериори са сред естествени каменни стени;
с гредоред, минималистично дъбово
обзавеждане, тъкани в кремаво и
груби сезалови килими, поръбени с

оборудвани кухни и бани) са просторни, за да може всеки обитател да
се усамоти и отдъхва пълноценно
(имат климатик и безжичен интернет). Комплексът разполага с
три частни плажа, всеки естествен,
спокоен и различен, които можете
да редувате в търсене на романтична атмосфера, приключенско
гмуркане, незабравими залези или
идилична природа.
Най-престижен и скъп е Penthouse
Residence, където гостите се възползват допълнително от удобството на ранно настаняване и късно
освобождаване; трансфер от и до
двете черногорски летища (Тиват и
Подгорица); шампанско и хапки при
пристигането; закуска в апартамента; специално приготвена 4-степенна
вечеря с чудесна селекция от местни
или вносни вина; личен шофьор за
района на Будванската ривиера; по
един 50-минутен масаж за всеки от
гостите за периода на престоя.
Dukley Hotel & Resort е с много висок
рейтинг заради локацията и предлаганите услуги и също така е сред
най-високо оценените като съотношение качество-цена.
www.dukleyhotels.com

Boutique Hotel La Roche

Представете си място, създадено по
ваша мярка. Малък рай, където можете
да си почивате и да забравите напрегнатото ежедневие. На няколко крачки
от морето, с невероятни гледки, където
красотата среща насладата: Hotel La
Roche е всичко това. Построен в класически стил, с изискан интериор, бутиковият имот разполага само с 9 удобни и
стилни апартамента, които ви потапят в
неустоимата елегантност на средиземноморския лайфстайл. Намира се в средата на Которския залив - в Тиват, само
на десетина минути от летището му и в
съседство с луксозния яхтен комплекс
Porto Montenegro. Има частен плаж и
външен басейн, както и СПА център със
сауна и хамам. Ресторантът предлага
изискано меню с морски дарове, закуската се сервира на просторната тераса.
В това петзвездно убежище няма да сте
лишени от нищо – нито от уединение
и дискретност, нито от нощния живот
в клубовете наблизо. На рецепцията
може да договорите екскурзии по свой
вкус, да получите препоръки за заведения (повечето нямат уебсайт и се
резервират по телефона), да си поръчате разходка с яхта или вертолет.

www.larochehotel.me

кожа. Обслужването е персонално и
много дискретно.
Гостите на курорта могат да ползват
трите плажа с розови камъчета на
брега и двата неголеми басейна на
острова. Aman СПА е сред борови
гори, с вътрешен басейн и гледка
към морето. Центърът предлага
здравни и разкрасителни процедури,
съчетаващи още йога, медитация и
балансирано хранене.
Ресторант Aman на „Свети Стефан“ е
специализиран в морските специалитети (ризото от омар с шафран;
лаврак на скара; октопод и стриди
от местен улов). На старата Piazza
се намират две по-непретенциозни
заведения – Taverna и Antipasta Bar с
модерна италианска кухня. Във вила
Милочер ресторантът сервира изискани черногорски ястия, а на външната Loggia с изглед към морето,
обрамчена с нежните лилави съцветия на глициниите, гостите могат да
поръчат своята специална закуска а
la carte. Всички блюда са приготвени
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Слънцезащита

Виненото производство набира
скорост, като най-популярен е сортът
Вранац, което означава „Черен жребец“. Той е широко разпространен
също в Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Македония и се нарича
още Вранец, Вранац кръстач или
Вранак. От него се прави червено
вино (14-15% алкохол) с плътно тяло
и интензивен аромат. Изследване на
сорта показало, че предхожда популярните си събратя примитиво или
зинфандел. Традиционният държавен винопроизводител е „Плантаже“,
но вече се нароиха десетки бутикови
изби, чиято продукция си струва да
се опита в многото специализирани
магазини и винени барове.

Old Winery

“Старата винарна“ не е ресторант и
не сервира ястия, но компенсира с
много приятна атмосфера и отлична
винена селекция от първокласни
черногорски вина. Намира се в
Стария град на Котор. За мезе опитайте от местния кашкавал, шунка
и маслини. За магията на мястото
допринасят живата музика (джаз,
блус и соул) и красивите картини по
стените.

Stari grad, 85330 Kotor, +382 68 517 417

„Jadran kod Krsta“

Това е едно от любимите места за
хапване на Будванската ривиера. То
почти 4 десетилетия принадлежи на

фамилията Никланович и можеш да
чуеш, че ако не си бил при Крсто, не
си бил в Будва. За известните гости
„разказва“ стената с автографи.
Сред специалитетите на ресторанта
са риба и октопод на скара, пресни
морски дарове, кебапчета, шницели,
телешки и свински кебап, мешана
скара. Прясната риба се тегли на
килограм (в зависимост от качеството – 45-60€), а печеното агнешко с
картофи е 40€ за килограм. На черногорското крайбрежие е типично
и италианското меню - тук също не
може да се избяга от него: ризотото с
морски дарове, „черното“ (с мастило
от сепия) или вегетарианското са по
10€ порцията.

www.restaurantjadran.com

Stari Mlini

“Старата мелница“ някога е била
част от которска ферма, където
брашното се е мляло със силата на
водата. Отскоро е ресторант и готвачите му се стараят много при съставянето на менютата, като използват
най-свежите и качествени местни
продукти. Акцентът е върху пресния
улов и ястията с риби и морски дарове. Декорът на мелницата, каменните
стени и дървеното обзавеждане,
богатата зеленина и малките мостчета над потоците, създават идилично
усещане.

Ñëúíöå, ìîðå, æåãà... ÷óâñòâèòåëíàòà êîæà èìà
íóæäà îò ïîâå÷å âíèìàíèå ïðåç ëÿòîòî.
Ñëúíöåçàùèòíèòå ïðîäóêòè íà Eau Thermale Avène
ñúäúðæàò ìèíèìàëåí áðîé ñëúíöåçàùèòíè ôèëòðè,
ãàðàíòèðàéêè äîêàçàíà åôèêàñíîñò, îïòèìàëíà
òîëåðàíòíîñò è ìèíèìèçèðàíå íà îòïå÷àòúêà âúðõó
îêîëíàòà ñðåäà.
Íîâèòå âîäîóñòîé÷èâè ôîðìóëè ñ íåâèäèìà
òåêñòóðà, äîñòàâÿò íà êîæàòà ìîìåíòàëåí
êîìôîðò. Åôåêòèâíàòà çàùèòà îò ñëúíöåòî íèêîãà
íå å áèëà òîëêîâà ïðèÿòíà.
ÅÊÑÊËÓÇÈÂÍÀ ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß ÎÒ ÑÚÑÒÀÂÊÈ SUNSITIVE®
PROTECTION

Ïàòåíòîâàíà ôîòîñòàáèëíà ôèëòúðíà ñèñòåìà*:
øèðîêîñïåêòúðíà UVA-UVB ñëúíöåçàùèòà

Óíèêàëíî àíòèîêñèäàíòíî äóî ñúñòàâêè:
öÿëîñòíà êëåòú÷íà çàùèòà

Òåðìàëíà âîäà Avène: óñïîêîÿâàùà,
àíòèèðèòàòèâíà, îìåêîòÿâàùà.
Íàó÷åòå ïîâå÷å çà ñëúíöåçàùèòàòà íà: www.avene.bg
RCS Nanterre SIREN 403 269 483.

Кухнята на Черна гора съчетава най-доброто от Средиземноморието:
пресния морски улов, както и най-доброто от Балканите във вътрешността
на страната – печените меса, вкусните супи, свежите салати и неустоимите ориенталски сладкиши. Повечето ресторанти са семейни, с домашна
атмосфера. Домакините обичат да черпят чужденците с дюлева или сливова
ракия. Сред типичните мезета е „пршут“ – пушеният свински бут с наситен вкус, както и твърдият кашкавал от краве мляко, маринован в зехтин
и подправки. Около градчето Бар са маслиновите насаждения, от които се
извлича качествен черногорски зехтин.

Çàùèòè
êîëêîòî îáè÷àø

Ljuta BB, 85330 Kotor, +382 32 333 555

*Çàÿâåí ïàòåíò
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