
АТРАКЦИЈЕ

НАЦИОНАЛНИ ПАРК

СУТЈЕСКА

Планина Зеленгора

Зеленгора је за многе најљепша планина ових простора. 
Пространа је, непрегледна, у огртачу од шума и зелених 
пашњака. Из њене заравњене средишњости штрче 
планински врхови (Вилињак, Брегоч (2014), Козје стране, 
Стог, Орловац, Планиница, Клек, Угљешин врх те бројни 
други). Питома је и блага, сушта супротност Маглићу и 
Волујаку, од којих је дијели дубоки кањон ријеке Сутјеске. 
Издашно је богата: љековитим биљем, бобичастим воћем, 
дивљим животињама, шумама, травом за испашу животиња, 
изворима и потоцима а посебно планинским језерима која 
су њен понос и украс. Имајући у виду питому страну планине 
Зеленгоре, није претјерано захтјевна за планинарење, стога 
је препоручујемо као идеалну дестинацију за породични 
одмор, далеко од градске буке и вреве. Планинарење, лагана 
шетња, вожња бицикла по уређеним и маркираним стазама, 
купање у неком од кристално чистих језера, сакупљање 
љековитог биља, бобичастог воћа и гљива, неке су од 
активности које кријепе тијело те враћају унутрашњи мир.

Ријека Тара

Ријеке Тара и Пива спајањем творе ријеку Дрину. Све три 
ријеке заједно са ријеком Сутјеском, лијевом притоком ријеке 
Дрине, чине једну географску цјелину изузетних природних 
вриједности, на којој се налазе два национална парка (НП 
Сутјеска и НП Дурмитор) и један парк природе (Пива). Кањон 
Таре је најдубљи кањон у Европи а због своје посебности и 
љепоте је под заштитом УНЕСЦО-а.
Најзначајнија туристичка атракција кањона Таре је 
сплаварање (рафтинг) , која сваке године привлачи велики 
број посјетилаца, који се очарани љепотом планинске 
ријеке радо враћају. Данашњем комерцијалном сплаварењу 
претходио је период када су низ дивље брзаке ријеке 
Таре транспортовани трупци дрвета експлоатисаног у 
кањону а под надзором „трифтара“, људи који су управљали 
сплавовима направљеним од посјечених стабала. 
Од памтивјека па до данас бројна су свједочанства о 
повезаности ове ријеке и човјека, нераскидивој вези која 
гледа у будућност.
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Ријека Хрчавка - Кањонинг 

Хрчавка је лијева притока Сутјеске и извире на Зеленгори, 
између Љубиног Гроба и Планике, на 1.570мНв. Дужина ове 
рјечице је 13,5 километара и њена вода, необично хладна, 
протиче кроз живописан кањон, пун каскада и камених 
базена. Кањон Хрчавке je све популарнија дестинација за 
кањонинг, који се на овој ријеци комерцијално организује од 
2014. године.

Тјентиште - Долина Хероја 

Долина Хероја је простор у долини Сутјеске који представља 
Спомен-комплекс Битке на Сутјесци. Прва скромна спомен-
обиљежја у меморијалу датирају из 1958. што означава 
нуклеус развоја будућег културног добра које добија 
институционалну заштиту. Каснији развој дјелатности носи 
са собом одлуке за проширење и изградњу већег комплекса 
у који спадају: Споменик битке на Сутјесци, костурница, мали 
амфитеатар бригада, Музеј битке, Спомен-кућа битке на 
Сутјесци и низ спомен-обиљежја у околини Тјентишта.

Ријека Дрина 

Дрина настаје на Шћепан Пољу, мјесту у којем се сударају 
кањони ријека Таре и Пиве формирајући ријеку Дрину. Испод 
стрмина Вучева, неколико километара од настанка Дрине 
у њу се улива ријека Сутјеска – по којој је Национални парк 
добио име. У наредних 340 километара колико је дуг ток 
ријеке Дрине до њеног ушћа у Саву, ријека Дрина преноси 
причу о крајевима ненадмашних природних љепота. Заједно 
са ријеком Таром врло је популарна за рафтинг и кајакинг.
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Планина Маглић

Мистичан и суров је горостас Маглић, врхом обавијен у густу 
маглу, која му је име надјенула. Магла се на овој динарској 
планини може очекивати током читаве године, често и 
на висоравни Пријевору, који је полазна тачка успона на 
Маглић са 1.668 мНв. Но, ипак у току љетне туристичке 
сезоне и лијепог времена, када се овај горостас претвара у 
једну доброћудну и широкогрудну планину, тад у поход на 
његове врхове крећу стотине љубитеља природе, планинара 
и авантуриста. Планинарење на највиши врх Босне и 
Херцеговине (2.386 мНв) је свакако изазовно. Пробијање 
до Маглићевог гребена, међутим, вриједи погледа који са 
осјећајем побједе дубоко у нама оставља величанствен 
утисак. Након освајања врха, призор који у том тренутку 
угледате зауставља дах те заједно са тим утиском нестаје 
и последњи траг умора и напора, уложеног у вишесатно 
пењање. Спектакуларни су погледи на околне планине 
Волујак, Биоч, Зеленгору, Трновачки Дурмитор те срцолико 
Трновачко језеро. Успон на Маглић је незабораван доживљај, 
вриједан планинарског труда!

Пријевор

Висораван Пријевор је подножје врха Маглић (2.386 мНв), 
од ког се у полукруг пружа планински ланац врхова преко 
2000мНв: Трновачког Дурмитора, Студенца и Бадња на 
Волујаку те Зеленгорских врхова у даљини. Пријевор је 
удаљен 20 км од Тјентишта и до њега је најбоље доћи 
аутомобилом. На овом путу, на десетом километру, 
уобичајено је зауставити се на видиковцима Бешкита и 
Драгош Седло како би уживали у погледу на прашуму 
Перућицу и „Долину Хероја”. Поред фантастичних видика, 
aтракције на висоравни су и сточарски катуни те познати 
извор ледене воде. 
Пријевор је врло популарна дестинација свих посјетилаца 
НП Сутјеска. Полазна је тачка за успон на Маглић, излете на 
Трновачко језеро а често је и сам по себи крајња дестинација 
излетника и туриста. Честа су и стада сточара, који овдје 
бораве у катунима током љетних мјесеце ради испаше и 
производње млијечних производа. На висоравни је могуће 
боравити у колибама - Катунима (НП Сутјеска) саграђеним по 
узору на традиционалну арихитектуру планинских сточара.

Перућица - Водопад Скакавац

Прашума Перућица је једно од последњих нетакнутих 
уточишта дивљине у Европи. Налази се на УНЕСЦО-вој 
тентативној листи свјетске баштине као подручје посебне 
природне вриједности. Прашума се налази под највишим 
степеном заштите, свака посјета је изричито забрањена 
осим у случајевима кад је најављена, одобрена и праћена од 
стране овлаштеног особља НП Сутјеска.
Простире се на 14,34ха на тромеђи планина Маглић, Волујак 
и Зеленгора. Богатство флоре и фауне је без преседана тако 
да се ријетким посјетиоцима извјесно може посрећити да 
имају блиски сусрет са аутохтоним врстама дивљачи, ситније 
и крупније што сваку посјету чини посебно занимљивом. 
Оно што импресионира посјетиоце је сама старост шумских 
популација са изузетно високим стаблима од којих су нека 
достизала вртоглавих 58м.
У срцу прашуме је драгуљ - водопад Скакавац, пад потока 
Перућица, висок 73м. Перућица је јединствено мјесто, 
скривено од цивилизације и љубоморно чувано још од 1952. 
чак и прије оснивања најстаријег националног парка у БиХ, 
када је препозната њена вриједност

Језера Зеленгоре - ”Горске очи”

Зеленгора је позната као „краљица планина“, природни 
драгуљ Балкана. Дијелом њен масив чини лијево крило 
Националног парка Сутјеска. 
Позната је по великом броју ледничких језера, од којих 
су најпознатија Котланичко језеро, Орловачко језеро, 
Штиринско језеро, Бориловачко језеро, Доње Баре, Горње 
Баре, Црно и Бијело језеро. Зеленгора је веома популарна за 
планинарење, фотографисање, кањонинг, бициклизам или 
за камповање поред неког од њених језера.
Свако од језера је јединствено и посебно на сопствени 
начин, нека су идеална за купање док су сва савршена за 
уживање у природној љепоти. У овом дијелу НП Сутјеска се 
налазе највеће популације крупне дивљачи које неријетко 
срећемо током излета те веома разноврстан биљни свијет.
Због обиља воде и биља за испашу животиња, на Зеленгори 
сваке године током љетних мјесеци, пастири напасају своја 
стада која неријетко броје и по хиљаду грла. На планини 
бораве у традиционалним насељима - катунима, које је 
могуће посјетити, упознати се с сточарским начином живота 
и пробати њихове производе.

Трновачко језеро 

По многима је најљепше језеро у региону и врло је 
посјећено. Омиљена је дестинација планинара, туриста, 
кампера, риболоваца и свих љубитеља природе. Трновачко 
језеро је ледничког поријекла а налази се на надморској 
висини од 1.513 метара на сјеверозападу Црне Горе, 
недалеко од границе са БиХ. Језеро има срцолик облик и 
смарагдно је зелене боје. Смјештено у подножју огромног 
амфитеатра стјеновитих врхова планина: Маглић, Волујак, 
Власуља, Биоч и Трновачки Дурмитор.

Зеленгора - Јахање коња 

Прилика да обиђете планину Зеленгору и друге дијелове 
Националног парка Сутјеска на леђима аутохтоне пасмине 
Босанског-брдског коња идеална је за почетнике, породичне 
излете али и за искусне јахаче. Обилазак села Врбница, 
простране планинске заравни Пашне Пољане и Црног 
језера или цјелодневно теренско јахање и обилазак више 
језера Зеленгоре.
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