
Сьогодні  13.07.2015р,  пройшло  два  тижні  з  дня  прильоту  з  моря,  а  враження 
мене не покидають…

Отже, ми були в Чорногорії на Адріатичному морі.
Всі  хто  пише  про  враження  від  відпочинку  пишуть  про  житло,  та  я  вам  буду 

писати не тільки про житло, а й про країну і море.
Виліт  зі  Львова  в  обід  в  аеропорт  Тіват  (Чорногорія).  Переліт  тривав  півтори 

години,не  годували.  Зустрічає  привітний  аеропорт.  Візи  не  потрібно  тому  все 
проходить швидко. Зустрічаюча сторона ДжейнАпа в Чорногорії  ‐ Пілон.

Автобуси цивільні розвозять під самі апартаменти.
Дорога проходить по самій набережній  ‐ види прекрасні! Всі пляжі знаходяться 

в  бухтах.  Перший  пляж  яким  зустрічає  нас  Чорногогія  –  св.Глас,  він  більше  для 
місцевих з футбольним полем і тенісними кортами. 

Другий  пляж  –  Будва.  Веселе  містечко  для  молоді  повно  різних  розваг,  я  б 
сказала  ‐ нічне місто. Сюди класно приїхати рейсовою маршруткою на цілий день на 
екскурсію,  погуляти,  по  фотографуватись,  зайти  в  старе  місто  (фортеця),  на 
автовокзалі міні зоопарк в кафу, на пляжі причал з яхтами, пізні атракціони. Ми пішки 
пройшли з автовокзалу до старого міста і по набережній через пляжі і тунелі Бечечі і 
вийшли аж Рафайловічях.

Будва плавно переходить в Бечечі – це місцинка з готелями  і широким пляжем 
для кемпінгів. Місцеві з Будви прижають сюди на відпочинок.

Слідуюча бухта маленька (непамятаю  як називається) потім Рафайловічі – також  
солідний  пляж  і  гарні  краєвиди.  Після  Рафайловічей ще  декілька  маленьких    бухт  і 
перед вами відкривається острів св..Стефана, фотографувати рекомендую з верху бо 
внизу краєвид ніякий. Св. Стафан уже давно приватний готель і на його територію не 
пускають,  пляж  платний  –  лежак  з  парасолькою  коштують  70  євро.  Місцеві  гіди 
казали  що  там  люблять  відпочивати  закордонні  зірки  наприклад  Маддона  і 
Анджеліна  Джолі.  Поруч  цим  пляжем  знаходиться  літня  резиденція  президента 
Чорногорії,  туди  вдень  можна  приїхати  і  погуляти,  місцинка  досить  красива  з 
окремим пляжем.

Проїхавши  ще  декілька  бухт  маленьких,  наприклад  такі  як  Рижевичі,  сюди  ми 
пішки  ходили  купатись,  та  про  це  пізніше,  ми  прижаємо  в  Петровац.  Дорога  хоча  і 
близька та по місцеві серпантинам займає трішки часу. Гарненьке маленьке містечко. 
Все  компактно.  Нас  висадили  біля  інфо‐центру  (в  кожному  пляжному  містечку  для 
зручності  туристів  створено  інфо‐центри,  біля  яких  всі    збираються).  Зустріла  пані 
Сніжана  (вона  гувернантка  Міліци  КЕНТЕРО)  –  жіночка  не  говірка.  Йшли  ми  через 
територію приватних будинків,  також де  здаються номера,  хвилини дві  і  потрапили 
на Міліцу;  ‐  чотирьох  етажна  споруда  з  двома  входами  на  12  номерів  побудована 
посередині між приватними будинками. На перший погляд все дуже некрасиво  ‐ та 
нам тут не жити постійно  і ми приїхали на море  і за враженнями від країни,а не від 
бази.  Спочатку нам повезло, нас поселили в трьохмісний номер на другому поверсі. 
Номер  однокімнатний,  три  ліжка,  шафа,  дві  тумбочки,  три  стільчики,  кухня  на 
коридорі з електричною плиткою та маленьким столиком‐поличною, душова кабінка 
маленька, також є балкон з видом на будівництво і сусідські гранати. Тут ми пожили 
недільку  і  нас  переселили  в  той  номер  який  ми  бронювали  –  двомісний.  Міф  що 
інтернет  є  в  номері  –  тільки  на  площадці  біля  кімнати  п.Сніжани  і  на  сходах. 
Двомісний номер на  третьому поверсі більш просторий – кухня в  кімнаті,  є посуд в 



кожному номері. Якщо чогось не вистачає п.Сніжана додасть. Ванна кімната більша. 
Вигляд  з  балкону  на  море  і  його  по  бокам  будівництва  що  прямо  перед  Міліцею 
трішки  видно.  Думаю,  якщо  ви  будете  жити  на  четверному  поверсі  то  море  уже 
будете бачити повністю. Номера  компактні  все  чисто,  сміття  виносять  кожного дня. 
Телебачення тільки російське  і місцеве  (можна подивитись на російську пропаганду 
проти України ). 

На  пляж  місцевий  ви  потрапите  спустившись  з  номера  повернувши  на  право,   
дійти  до  хвіртки  повернути  на  ліво  і  прями  по  стежці  (доріжці)  вниз  нікуди  не 
звертаючи йти хвилин 5‐7, вийдете на самий центр набережної. Тут розташовані усі 
ресторани,  магазинчики  з  сувенірами.  Набережна  чиста,  клумби  з  лавандою  і 
розмарином. Вас  здивує що кругом росте  гранат,як у нас шипшина, або  інжир, як у 
нас алича, а оливки, як яблука у кожному дворі чи обочині чи скверику. 

Мова: люди дуже вічливі і не нав’язливі як араби в Єгипті чи Турції, в магазинах 
багато не розуміють на російській, не говорячи уже про українську, ми спілкувались 
на  мові  жестів  і  на  ламаному  англійському,  та  чорногорська  мова  дуже  схожа  до 
словянської тому багато слів можна зрозуміти, ну наприклад «Добридан, ізволіте?» ‐ 
«добрий день, що вам підказати?». 

Харчування: почну з того по що ми приїхали – риба! Риба тут дуже дорога – 40 
євро  1кг    готової  морської  риби  в  ресторанах  на  набережній.  Комплексний  обід 
коштує 6‐6.5  євро. Добре  готують в ресторані Підлоза  (від Міліци йти 7  хв)  тут  і  вас 
будуть  харчувати  якщо  ви  замовляєте  харчуання  від  туроператора.  Порції  тут  дуже 
великі. Та якщо ви будете замовляти щось одне, ну наприклад м'ясо,то вам до нього 
відразу  принесуть  гарнір  (картоплю)  і  салат  (овочі  нарізані)  так  що  можна  наїстись 
двом. Рекомендую спробувати їхнє м’ясне асорті – дуже смачно! Взагалі м'ясо у них 
національна «фішка» і вони його справді уміють готувати. А рибу можна живу купити 
в Будві ввечері на набережній біля старого міста, туди місцеві рибаки приносять улов 
і можна  купити дораду  –  5‐15  євро  в  залежності  від  розміру  за  1кг,  форель, мідії,  . 
рапани,  восьминоги  і  т.д.  Також  рекомендую  скоштувати  місцеву  випічку  (  у  них  є 
мережа приватних пекарень і випічка у них надзвичайно смачна, – як будете з Міліци 
перед  стройкою  повертаєте  направо  і  на  повороті  перед  вами  буде  ця  пекарня, 
спробуйте вироби з сиром. Далі будете йти  і по ліву руку буде базарчик з фруктами 
(схований  в  деревах),  смачні  дині,  у  нас  на  Україні  таких  немає,  інжир  місцевий, 
ананаси,  арахіс  в  шкарлупі,  оливкова  олія    і  т.д..  Ще  далі  по  дорозі  є  великий 
супермаркет  Volli  там  ви  можете  знайти  все  що  вам  потрібно.  Також  по  дорозі  на 
пляж є ще один супермаркет та він менший і біля нього є безкоштовний вай‐фай. Біля 
нього знаходиться пошта. Рекомендую спробувати їхній пршут (в’ялене м'ясо) і вино, 
тут його великий вибір і все смачне. Пиво не смачне і дороге. Сири смачні і ціни більш 
менш як у нас. Кондитирка дорога.

Море! Адріатичне море – це казка! Прозора водичка, рибка плаває (можна 
з маскою пониряти), пляжі всі чистенькі  і облогорожені.  Галька колиться  тому 
рекомендую брати із собою спеціальне взуття. Можна купити і там, ціна 20‐30 
Євро. Багато в морі морських їжаків тому будьте обережні. Пляжі від Петровац 
в ліву сторону через спорткомплекс Лучіца (для дітей) і ще далі через гору  ‐ є 
ще  один    пляж    Булгаріца,  ще  не  забудований  там  багато  місця,  хто  любить 
відпочивати не «на голові» у  інших відпочивальників, йдіть туди, потратите 40 
хв та будете задоволені. Кругом на набережних є карти з відмітками де ви і що 



біля  вас  є,  а  також  знаки  (фото  додаю)  куди  йти  на  пляж.  Якщо  ви  підете  на 
право  по  набережній  через  тунелі  з  красивими  видами  потрапите  на  пляж 
Рижевичі  (йти  також  не  швидким  темпом  40  хв)    ‐  тут  також  дикий  пляж  і 
недобудований готель, зверху на горі є монастир туди можна піти на екскурсію. 
Взагалі монастирі у них дуже популярні і їх дуже багато, куди б ви на екскурсію 
не поїхали вас обов’язково повезуть в два‐три монастирі. Пляж чистий, галька, 
вода прозора, з маскою пониряти на рибку подивитись можна. Ми ходили на 
пляж на цілий день (з 10 до 18) тому  перекус брали із собою (фрукти, канапки, 
оріхи, випічку) і водичку або вино.

З  погодою  нам  повезло  –  було  не  дуже  жарко    (25‐28  градусів)  та  ми 
встигли загоріти і покупатись (вода не дуже тепла (20‐23 градуси)  і поїздити по 
країні (коли були дощі). 

Екскурсії!  Не  замовляйте  їх  у  Пілона  –  дорого. Ми  брали  на  набережній 
ближче  до  пірса  там  кучерявий  з  лисиною,  чорненький,  маленький  мужичок 
стоїть  в  будиночку  на  першому  поверсі  (на  повороті)  ви  мимо  нього  не 
пройдете, може ще  стояти  його  напарниця довговолоса  чорненька дівчина,  у 
них ми  і брали в оренду машину    ‐ найдешевший варіант з усіх. Навпроти них   
стоїть  дівчинка  блондинка  з  довгим  волоссям  (залізний  кіоск)    ‐  у  неї  можна 
брати  водні  екскурсії  по  набережних  щодня  6‐10  євро  в  залежності  від 
маршруту. Екскурсію візьміть собі одну для початку щоб розвідати що до чого, 
купіть карту Чорногорії, на пошті дешевше, там детально на російській мові все 
написано, бо всі інші на чорногорській, коштує карта 5 євро. 

Ми взяли екскурсію зо 20 євро по Бокакоторській бухті. Автобусом везуть в 
Тіват,  садять  на  катер  і  возять  по  бухті.  Краєвиди  суперові,  нам  не  повезло  з 
погодою був шторм і ми не попали в голубу печеру (а там потрібно побувати), 
відвідали Герциг Нові, церкву на штучному острові і місто Котор – там красиво в 
старому місті. Всі містечка схожі між собою, як архітектурою так і пейзажами – 
кругом дуже красиво. Екскурсовод нічого не розказує    ‐ кругом дають вільний 
час  гуляти  і  фотографуватись.  Ввечері  нас  автобусом  з  Котора  привезли  в 
Петровац. 

Про поїздку в Будву я уже писала – ми самі поїхали на рейсовому автобусі 
(автобусна в Петроваці від Міліци 4 хв пішки) вартість квитка – 2.5 євро в одну 
сторону, маршрутки бігають кожні 15‐30 хв. На зупинках є вивіски з розкладом 
–загубитись  неможливо  тільки  потрібно  карту  все  одно  купити  щоб 
орієнтуватись  в  якій  ти  стороні  і  куди  тобі  потрібно,  якщо  ви  хочете 
подорожувати самі без гіда (як ми ). Вражень маса.

Потім ми брали машину на прокат (на дві сім’ї 4 чол) 35 євро на один день 
Сітроен 1.4 обєм, та для гір це трішки за мало. На другий день ми брали також 
сітроен тільки 1.6 обєм – та вона була вбита і ми їхали не швидко.

Серпантини,  тунелі,  дорога  рівна,  чиста.  Перший  день  ми  поїхали  через 
платний тунель (2.5 євро) на Скадарське озеро потрапили в столицю Черногорії 
Подгоріцу  (попали  в  ДТП    ‐  у  нас  вїхали  ззаду,  втратили  2  години  на 
оформлення),  далі  поїхали  в  гори  до  каньйонів  ріки  Тари,  проїхались  на 
джампінгу  (10  євро)  на  самому  високому  мості  Джурджевича  Тара,  самому 
високому  автомобільному  мості  Європи,  побували  в  гірськолижному  курорті 
Чорногорії  у  м.Жябляк  (найвище  місто  на  Балканах),  прогулятись  по 



національного  парку  Дурмідор  і  покупатись  у  самому  глибокому  озері 
Чорногорії    ‐ Чорному гірському озері (вхід 3 євро з людини і 2 євро за соянку 
машини) типу нашого Синевіра. Заїхали по дорозі в Воллі і купили продукти та 
озері поїли. Спустились іншою дорогою в каньйон, хотіли потрапити в скельний 
монастирський  комплекс  в  Острозі  (1665р)  та  уже  було  дуже  пізно  і  ми  не 
встигли  туди  потрапити  (по  гірських  серпантинах  одностороннього  руху 
підійматись в гору 8км – ми піднялись на 3 км за 1.5 години на легковому авто 
близько  9  години  вечора  і  спустились  назад  бо  уже  все  не  працювало.) 
Подорож зайняла з 8:00 до 23:00.

Іншого  дня  ми  поїхали  машиною  за  іншим  маршрутом  захопивши 
монастир  в  Цетіньє  (культурна  та  духовна  столиця  Чорногорії)  чимось  мені 
нагадує наш Ужгород ‐ а ля Одеса – а ля Львів – а ля Хмельницький,   з  їхніми 
пішохідними зонами. В цьому монастирі знаходяться рука  (десниця) св.Іоанна 
Хреститиля,  частинка  хреста  на  якому  розіп’яли  Спасителя  та  мощі  св..  Пета 
Цетинского,  який  заснував  дане  містечко.  Ці  мощі  знаходяться  в  закритому 
церкофазі  біля  вівтаря  і  їх  відкривають  у  відповідний  час  для  великих  груп 
туристів  (нам  повезло ми  їх  бачили  і  навіть  встигли  приклонитись). Монастир 
чоловічий  тому  одягатись  потрібно  відповідно  –  довга  спідниця  жінкам  та 
чоловікам штани щоб не було видно колін, голову не обов’язково покривати. 

Нагулявшись по містечку (особливо немає що дивитись) ми поїхали через 
перевал  по  серпантинам  в  сторону  Котора  щоб  заїхати  в  містечко  Негуші  де 
роблять  в’ялене  те  саме  відоме  м'ясо  Чорногорії  –  пршут.  В  самій  середині 
цього міста є найстаріша коптильня якій близько 150 років.

Виїхавши  за межі  поселення ми нам  відкрились  чудові  краєвиди на  весь 
Боко‐которський  залив:    кораблі  на  причалі  в  Которі,  м.Тіват  з  аеропортом, 
море,  гори, джампінг  і  все  таке. Спустившись по дуже крутому серпантині  (28 
поворотів на 180 градусів) ми поїхали в напрямку пляжу Жаниц, щоб побачити в 
ту саму відому Голубу печеру у відкритому морі та потрапили під сильну зливу з 
блискавкою  та  н  морі  піднявся  шторм  (хвилі  3  метри  )  і  таксисти  на  катерах 
відмовились нас туди відвести  (я була дуже розчарована). Назад дорога йшла 
через  Радовичі,  Тіват,  Будву  (там ми на  причалі  купили  ввечері живу  рибу  на 
вечерю),  острів  св.Стефана  (покупатись  не  вдалось).  В  Петровац  повернулсь 
близько 22:00.

Для  інформації:  Екскурсія  по двом монастирям  коштує  17  євро  (Центурі  і 
Остріг),  Екскурсія по Боко‐которскому заливу на катері  – 20‐25 євро,  Екскурсія 
по каньонам  ‐ 20‐25 євро. 

В  результаті  нашого  відпочинку  ми  маємо  близько  3000фото  з  різними 
пейзажами, водними зйомками та незабутніми враженнями.

Ми встигли і поплавати на морі, і загоріти, і поїсти риби, і  по подорожувати 
в найкращі куточки країни, поїсти національні страви, посидіти в номері  (коли 
були дощі) і залишити на наступний раз об’єкти в які так і не вдалось потрапити.

Порада: Із собою обов’язково потрібно брати: парасольку від сонця, коремат або 
покривало, маску  з  трубкою для пірнання,  спеціальне  взуття для  гальки,  панаму на 
голову, побільше їсти (крупи, макарони, чай,кава, цукор, спеції, щось солодке, курку, 
овочі, і т.д.) бо там це все дорого якщо переводити євро на наш курс.



Раджу  всім  хоч  раз  в  житті  поїхати  в  Чорногорію  на  Адріатику  і  відчути  цей 
божественний запах моря і гір.

Дуже  вдячні  Вікторії  (тур‐менеджеру  компанії  «Поїхали  з  нами»)  за  пораду  і 
підбір хорошого туру!!!

До наступних зустрічей.
З повагою, Катя та Максим Г.


