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Увод  
  

''Оно што је ретко, скупо је. Вода као најважнија ствар на свету, напротив, 
нема цену'', - Платон, 427-347. године п.н.е.  

Вода је првенствено предуслов за опстанак човека, биљног и животнињског 
света; вода и обале које се налазе уз њу, најповољније су локације концентрације 
становништва и насеља; водене површине омогућавају јефтин и једноставан транспорт 
и саобраћајну повезаност, а због многих какарактеристика, изванредно су повољни 
простори за развој туризма. Све воде испод и на површини Земље, које привлаче 
туристе, називају се хидрографски туристички ресурси.  

 
Хидрографски ресурси имају огроман, могло би се рећи немерљив значај за 

светски туризам и његове економске ефекте. Њихов значај и атрактивност доприносе 
развоју туристичких дестинација, у којима туристи уживају у лепоти пејзажа; у 
лековитим својствима термоминералних вода; купању у мору, језеру, или реци; 
спортовима на води – роњење, једрење, кајак, кану, сурфовање, риболов. Поред 
рекреативног значаја, водни ресурси непосредно су утицали и на развој културног 
туризма; најлепши градови света никли су на обалам мора, великих река и језера.  

 
Са становишта туристичке привлачности светска мора и њихове обале, 

најпривлачнији су простори за одмор, забаву, рекреацију. Најмасовнији вид мотивских 
туристичких кретања је управо приморски туризам - обала Средоземног мора је 
најпосећенија туристичка регија на свету. Атрактивност река везана је и за неке 
куриозитетне појаве на њима или њеним долинама, при чему се највише мисли на 
водопаде, слапове, каскаде, брзаке и поноре; да ли протиче кроз кањоне, који спадају у 
врло истакнуте природне атракције. Туристичка вредност река и језера је заиста велика 
због могућности психичког одмора, естетског доживљавања и разгледања, развоја 
риболовног туризма, купања, веслања, сплаварења и других активности . Кад је реч о 
подземним водама, онда у туризму највеће значење имају термоминеални извори и 
гејзири.   

 
Чиста вода доприноси рекреацији и ширењу туристичке индустрије широм света, 

наглашавајући лепе плаже, брзе реке, планинска језера и водене екосистеме, као што су 
нпр. корални гребени. Вода има снажну привлачност за људе који се, када планирају 
одмор, одлуче управо за посету неком хидрографском објекту. Због популарности 
туризма широм света, насеља на обалама мора, језера и река, доживела су велики 
привредни и економски развој. Велика посећеност тих дестинација доводи до већег 
запошљавања становништва, до изградње нових смештајних објеката, саобраћајница, 
ресторана и других објеката неоходних за боравак и активност туриста.  

 
Једна од земаља у којој је значај хидрографских ресурса од непроцењиве 

важности за развој туризма, и целокупне привреде, је свакако и Италија.   
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 I.  ГЕОГРАФСКО – ТУРИСТИЧКИ ПОЛОЖАЈ ИТАЛИЈЕ  
  

Централни положај на Медитерану и близина великих емитивних центара 
предтављају основу изузетно повољног географско - туристичког положаја Италије. 
Италија је изразито поморска, медитеранска земља будући да јој границе на мору 
обухватају ¾ дужине свих њених граница. Налази се у јужној Европи, у средишту 
Средоземља, обухвата територију Апенинског полуострва и многобројна острва, међу 
којима су највећа и најзначајнија Сицилија, Сардинију и Елба. Заузима положај између 
37. и 47. степени северне географске ширине и 7. и 19. степени источне географске 
дужине. Чувена Италијанска чизма представља једну од најкарактеристчнијих форми на 
карти Света.  

 
 Површина Италије износи 301.338 кm2., чиме она заузима 69. позицију на свету. 

Окружују је обале Лигурског, Тиренског, Јонског и Јадранског мора, док се Сицилија 
налази у Средоземном мору. На копну, преко Алпа, граничи се са Француском, 
Швајцарском, Аустријом и Словенијом. Преко Апенинског полуострва и његовог 
продужетка Сицилије, Европа се после Гибралтара највише прибижава Африци (на 140 
km). Апенини су оса полуострва, које се протеже на дужини од 900 km од севера према 
југу, а широко је 150 – 200 km. Има 6.660 km обале (80 % од укупне дужине границе), 
тако да ниједна тачка на њеном копну није удаљена од мора више од 100 km. Укључујући 
и острва, дужина Италијанских обала износи 7.600 кm. На полуострву се налазе и две 
минијатурне државе – Ватикан и Сан Марино.  

                             

  
Слика 1. Италија (извор: maphill.com)  

  

Италија се састоји из три дела. Први део обухвата цело Апенинско полуострво са 
острвима Сицилијом и Сардинијом, други део обухвата низију у поречју реке По и трећи 
део је алпски простор све до развођа. Северна Италија обухвата два сасвим различита   



6  
  

простора - низијски и високопланински, тако да се појам Италије не поклапа у 
потпуности са појмом Апенинског полуострва.  

 
На основу физичко-географских елемената, посебно климатско-ботаничких 

фактора, деловања становништва кроз прошле векове, формирали су се географски 
региони Италије. Италију можемо поделити у три велике географске регије: Северна, 
Полуострвска и Острвска Италија, и 20 подрегија:  
  

o Абруцо 
o Долина Аосте 
o Апулија 
o Базиликата 
o Калабрија 
o Кампања 
o Емилија-Ромања 
o Фурланија 
o Лацио 
o Лигурија 

o Ломбардија 
o Марке 
o Молизе 
o Пијемонт 
o Сардинија 
o Сицилија 
o Трентино-Алто Адиђе 
o Тоскана 
o Умбрија 
o Венетo

 

  

Узимајући у обзир искључиво туризам и сегменте свих туристичко - географских 
подела могу се издвојити следеће регије:   

 
o Лигуријска ривијера 
o Јадранска ривијера 
o Латинско – Етрурска регија (Тоскана, Умбрија и Лацио са Римом) 
o Кампања 
o Јужна Италија 
o Сицилија 
o Сардинија 
o Туристички центри Падске низије 
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 II.  ПРИРОДНО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИТАЛИЈЕ  
  

1. Рељеф Италије  
  

Велика и сјајна прошлост несумњиво је најбољи доказ њеног централног 
положаја на Медитерану. Она је била чвор, у коме су се укрштали путеви између 
источног и западног Медитерана, данас би се могло рећи између Гибралтара и Суецког 
канала. Претжно је планинска, различитих висина и облика, обалске равнице се смењују 
са планинским венцима и масивима, котлинама и долинама.  

 
„У геолошком смислу, Италија је младо копно, коначни облик је добила тек у 

касном терцијару и у квартару. Алпи и Апенини су млађе веначне планине изграђене од 
палеозојских, мезозојских и терцијарних стена. Јужна Сицилија, сав нижи део 
полуострва, данашње Јадранско приморје, посебно подручје Падско-венетске низије, 
били су поплављени плиоценским морем у којем је била интензивна акумулација. До 
интезивирања акумулације у нижим деловима копна и у мору, дошло је због великог 
еустатичког пада нивоа мора крајем плиоцена, а наставила се и у квартару, с тим што се 
у квартару те промене компликују, због релативно краткотрајнијег издизања и спуштања 
нивоа у вези са постанком и нестанком леденог покривача на Земљи. Некадашњи виши 
ниво мора, и нижи положај делова копна оставили су траг и у данашњем рељефу. На 
многим местима у јужној Италији, постоје морске и речне терасе, у средњој Италији 
рељефни и тектонски услови су били повољни за постанак бројних квартарних језера. У 
бројним сллучајевима језерски басени су настали у плиоцену и одржали се до неког 
времена, много их је пресушило, па их је данас мало преостало, нпр.Тразименско језеро, 
док је нека исушио човек - Вал ди Ћиана и Вало ди Диано.“1  

 
Алпи лучно затварају северни део Италије, јужније је Падска низија, а на 

полуострву су Апенини. Венац Апенинских планина представља кичму Италије и 
простире се дуж целог полуострва и на северозападу се спаја са планинским венцем 
Алпа, који полукружно затвара Италију на северу. Апенини се деле на Северне, Средње 
и Јужне Апенине. Са јужне стране Падску низију заграђују Лигуријски и Емилијски 
Апенини. Између Алпа и Апенина се налази долина реке По, велика и плодна низија. 
Венци Италијанских Алпа се деле на Пијемонтске, Ломбардијске и Венецијанске. 
Пијемонтски Алпи су на крајњем западу. Најужи су свега 20 m, али са врховима преко 
2.000 m. Ломбардијски Алпи су шири и пространији. Највиши делови као Ортлер и 
Бернина су под ледницима. У судолини су ледничка језера Комо, Гарда и друга. 
Венецијански Алпи су сиромашнији и мање економски искоришћени. Најлепши део 
Венецијанских Алпа су Доломити. На Алпима се налазе превоји Ст. Готхард, Св. 
Бернард, Симплон, Мон Сени, Бренер. Највиши врх Италије је Мон Блан де Курмајор 
висине 4.748 m, односно Монте Бианко, како га Италијани назизивају. Разнолике 
карактеристике планина и њихова вертикална разуђеност омогућавају развој свих 
змских спортова на броним локацијама, као и развој планинарења и алпинизма. Падска 
низија је дуга 450 km, а широка 100 km до 200 km. Падска низија није идеална равница, 
јер она има у подпланинским деловима Алпа и Апенина много брежуљака. Рељеф 
Сицилије и Сардиније је углавном планински. Око 80 % територије Италије је брдовито. 
Јадранска обала је ниска и мочварна, а Тиренска каменита и стрма. Велики део Италије 

                                                 
1 Шегота Т., 'Географија Јужне Европе', Школска књига, Загреб 1982.  
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је геолошки нестабилан. Италија има три позната вулкана: Везув код Напуља, највећи 
активни вулкан у Европи, Етна на Сицилији и Стромболи на истоименом острву.  

 
 

2. Климатске карактеристике   
  

Клима изузетно варира од севера ка југу Италије. Разлике су мање екстремне у 
лето. На северу земље, простору између Алпа и Тосканско Емилијанских Апенина, 
клима је оштра, са веома хладним зимама и веома топлим и влажним летима. У 
централној Италији клима је блажа, са мањом разликом у температури између лета и 
зиме, и краће и мање интензивне хладне сезоне него на северу, лета су дужа, али оморина 
северних градова је ублажена морем. У јужној Италији и на острвима, зиме никада нису 
нарочито оштре, а пролећне и јесење температуре су сличне оним летњим 
температурама у другим областима Италије. У приморским областима, где се већина 
великих градова налази, влада типична медитеранска клима са благим зимама и топлим 
и сувим летима. Дужина и интензитет сувог летњег периода повећава се према југу. 
Западна страна земље прима више падавина него источна страна која је више ветровита, 
посебно северно од Пескаре.   

У крајњем северу температура може пасти  испод нуле зими и расти до 30°C у 
лето. Ово је слично Алпској клими у Швајцарској и Аустрији, иако италијанска страна 
има тенденцију примања више падавина и  незнатно топлије време и лети и зими. У овој 
области, лето је најкишовитије годишње доба. Нешто ниже, језерска регија, област у 
Ломбардији обично има најблаже зимско време и најтоплија, најсунчанија лета. 
Инсолација је овде око 3 до 4 сата дневно у зимском периоду и око 9 сати дневно у лето. 
Подручје долине реке По и Падска низија имају своју препознатљиву климу и могу да 
искусе кишу у сваком тренутку током године. Иако зимски месеци могу бити 
изненађујуће хладни и магловити са доста мраза и снега, у летњим месецима може бити 
топло и сунчано, скоро као у јужној Италији. Олује са грмљавином су честе у лето и 
јесен , али киша пада ретко.   

На југу Италије, нарочито на Сардинији и Сицилији, може бити веома вруће, са 
дугим периодима тихог времена и непрекидног сунца. Током дана, морски поветарац 
може снизити температуру на обали, али у вечерњим сатима и током ноћи може бити 
изузетно топло и влажно, посебно у унутрашњости. У овој области има најмање кише и 
највише сунчаних сати од било које друге области у Италији. У Сардинији и Сицилији  
просек сунчаних сати је 4 сата дневно током зиме и 9 сати дневно у летњем периоду.  

„Током зиме, крећући се од севера ка југу јављају се велике температурне разлике 
- у Милану може бити -2° C и може пасти снег, док је у исто време у Риму 8° C и 20° C 
у Палерму. Просечна годишња температура ваздуха износи 15,2 степена, док годишња 
количина падавина износи 804 mm.“2  

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://www.weatheronline.co.uk/  
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Табела 1.Температуре ваздуха, падавине и надморска висина за неке градове Италије  
Метеоролошка 

станица  
Надморска 
висина (m)  

Средња 
годишња 

температура  

Средња 
јануарска 

тепмпература  

Средња 
јулска 

температура  

Падавине 
(mm)  

Каљари  7  16,2  7,7  25,4  672  

Напуљ  30  15,9  6,3  25,2  1036  

Рим  17  15,5  4,6  25,8  750  

Бари   12  16,1  7,4  24,7  540  

Фиренца  51  14,1  2,6  26,2  801  

Торино  238  11,9  -2,0  24,1  577  

Милано  121  12,1  -2,4  24,5  916  

Извор: Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови 
Сад.стр.94.   
  

3.  Биогеографске карактеристике   
  

„Због дуге фазе насељавања италијанског полуострва и високог нивоа римске 
културе, природна вегетација и шуме у Италији су уништенe веома рано. Усеви, 
пашњаци и виногради заменили су природну вегетацију. Ипак, једно од обележја 
данашње Италије је омогућено од стране човека - ко би могао замислити Тоскану без 
маслињака, чемпреса, борова и винограда. Поред три биљне врсте које се налазе скоро 
свуда у Италији (зеленика, храст плутњак и бор), оригинална врста вегетације је 
углавном очувана у удаљеним областима граничним областима.“3   

 
Данас, флора Италије је најбогатија у Европи. Процењено је да садржи око 5.500 

врста васкуларних биљака, 700 од њих су ендемске. Биљке карактеристичне за ове 
пределе су: маслине, наранџа, лимун, палма. Остале врсте које се често јављају, поготово 
на крајњем југу, су: нар, смоква, датула, бадем, шећерна трска и памук. Вегетација на 
Апенинима слична је вегетацији централне Европе. На нижим падинама јављају се 
кестен, чемпрес и храст док у вишим пределима највише има бора и јеле.  

 
Као што је био случај са биљкама, аутохтоне дивље животиње у Италији су такође 

готово потпуно искорењене. Данас, само се у изолованим енклавама и природним 
парковима, аутохтоне животиње као што су орлови, козорог, дивокоза, медвед, вукови 
и мрмоти могу наћи. У ограниченом броју, медведи и вукови данас живе у дивљини - 
многи од њих су мигрирали из суседне Словеније. Ипак, Италија има један од највиших 
нивоа биодиверзитета у Европи са преко 57.000 регистрованих врста, од којих су 4.777 
ендемичне. Разлог томе су њен јужни географски положај; разноврсна геолошка 
структура - високи планински венци Алпа и Апенина; повољна клима и разноврсност 
станишта и биљних врста. 86% италијанске фауне су копнене животиње, док су 14% 

                                                 
3 http://www.italia.it  
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водене. Инсекти представљају око две трећине целокупне фауне, сисаре броје 104 врсте 
а птице 516. Међу птицама грабљивицама најбројније су орао, лешинар и соко, којих 
има углавном изнад планинских врхова. Препелица, шљука, јаребица и друге птице 
селице живе у многим деловима Италије На обалама се повремено могу јасно уочити 
сабљарка и делфини, чак и понеке ретке врсте и фока. Гмизавци укључују неколико 
врста гуштера, змија и три врсте змија отровница а има и шкорпија.   

 
Све у свему, заштита угрожених животиња почиње да се полако интензивира, и 

као и у многим другим европским земљама, првобитне аутохтоне животиње могу добити 
још једну шансу да се населе. У Италији постоје три регистрована друштва за очување 
и заштиту животињског света.  

  

4. Заштићена природна подручја  
  

 Са више од 1,5 милиона хектара заштићених подручја (што износи 5% укупне 
територије), 24 италијанских националних паркова чине зелено срце земље. Најстарији 
је Гран Парадизо у регији Пијемонт, основан 1922. површине 700.000 km 2, док је највећи 
Полино у Калабрији са 1.711.320 km2.. Поред националних, Италија има и 152 
регионална парка, 30 заштићених маритимних области, 147 природних резервата. 

  
„Унутар заштићених подручја природе, њени животни циклуси су очувани и 

преносе се са генерације на генерацију путем очувања животне средине, образовања и 
иницијативних догађаја који се одвијају током целе године. Од високих врхова Гран 
Сасо до зелене обале Ћирћео, заштићена подручја идеална су дестинација за љубитеље 
природе, нуде активности и спорт на свежем ваздуху и прелепим пределима. Изванредан 
биодиверзитет и различите карактеристике сваког заштићеног подручја омогућавају 
посетиоцима да доживе јединствена и незаборавна искуства. Они који уживају у флори 
и биљном свету, уживаће у стотинама аутохтоних и ретких врста које изненађују својим 
величанственим бојама и мирисима: орхидеје, јагорчевина, љиљани, буква, храст, 
кестен, црвена и бела јеле, смрча...“4  

 
Од свих заштићених подручја, издваја се национални парк Гран Парадисо, којег 

симболизује козорог. Ариш и шуме јеле и широки алпски пашњаци чине идеално 
окружење за живот разноврсној дивљачи. Овде се може уживати у опуштајућем излету 
са породицом или пријатељима, у спортским активностима, локалним гастрономским 
специјалитетима, али и у образовним активностима за децу и одрасле. Јединственост и 
невероватан научни, еколошки и естетски значај неких паркова је препознат од стране 
УНЕСКО-а, што је случај и са националним парком Белуно Доломити, који је идеалан 
за љубитеље зимских и летњих спортова подједнако. Он је створен у циљу заштите 
територије која се одликује величанственим пејзажем и природним вредностима. 
Присуство ретких животињских и биљних врста и велика разноликост природне средине 
је углавном због географског положаја територије. Национални парк Стелвио је највећи 
међу заштићеним подручјима на целом алпском венцу. Простире се у срцу централних 
Алпа и обухвата карактеристичне долине обликоване дејством леда и воде, која тече низ 
импозантное масиве. Многе ретке животињске и биљне врсте живе у широким 
екосистемима присутних на територији парка захваљујући својим изузетним разликама 

                                                 
4 http://www.italia.it  
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у висини и морфолошког састава. Најстарији од паркова у централној Италији је парк 
Абруцо, Лацио и Молизе, који захваљујући зонирању три региона комбинује очување и 
развој веома занимљивих врста фауне: златни орлови, вукови и козорог су само неки од 
примерака животиња које посетиоци могу да виде. Овај парк је познат не само у Италији, 
него и широм света, као модел за очување природе и заштите животне средине. Посете 
парку су контролисане. Идући јужније, долази се до највећег заштићеног подручја 
Италије, националног парка Полино, који располаже се огромним цветним наслеђем, и 
у коме се налази Грота дел Ромито, једно од најстаријих и најзначајнијих археолошких 
налазишта у Европи, где су откривени посмртни остатаци који датирају од пре више од 
10.000 година.  

 
 Национални парк Тоскански архипелаг је највећи морски парк у Европи: 

обухвата 56.766 хектара мора и 17.887 хектара земљишта. Састоји се од седам главних 
острва архипелага, као и неких мањих острва и стена. Као бисери у огрлици, ова острва 
се разликују један од другог. Сваки од њих чува трагове своје историје, сваки од њих је 
јединствен; њихова једина заједничка карактеристика је представљена лепотом природе.  

 
Свако заштићено подручје одликује се одличним смештајним објекатима, 

погодних за свачији укус и џеп: хотели, мотели, преноћишта, кампови, одмаралишта. 
Током године одржавају се бројне манифестације, скупови и конгреси. Изузетно су 
популарни као ђачке екскурзије, и генерално међу младима због одржавања великог 
броја спортских и других кампова током лета и зиме. Национални паркови Италије су 
популарнији међу домаћим, него међу иностраним туристима.   
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Табела 2. Национални паркови Италије  
Национални парк  Регија   Површина(ha)  Година оснивања  

Абруцо, Лацио и 
Молизе  

Абруцо, Лацио и 
Молизе  

49.680  1922  

Алта Мурђиа  Aпулија  68.077  2004  

Апенино Лукано- Вал 
Ди Агри-Лагонегрезе   

Базиликата  68.996  2007  

Тосканско-емилијански 
Апенини  

Емилија Ромања, 
Тоскана  

26.149  2001  

Мадалена архипелаг  Сардинија  15.046  1994  

Тоскански архипелаг  Тоскана  56.776  1996  

Азинара  Сардинија  5,200  1997  

Аспромонте  Калабрија  64.545  1989  

Ћиленто и Вало ди 
Диано  

Кампања  181.048  1998  

Ћинкве Тере  Лигурија  3.860  1999  

Ћирћео  Лацио  8.484  1934  

Доломити Белунези  Венето  31.034  1990  

Шуме Казентинези- 
Монте 

ФалтеронаКампиња  

Емилија Помања, 
Тоскана   

36.426  1993  

Гаргано  Пулија  121.118  1991  

Ђенарђенту  Сардинија  73.935  1998  

Гран Парадизо  Долина Аосте, 
Пијемонт  

71.043  1922  

Гран Сасо и Монти де 
ла Лага  

Марке, Абруцо, Лацио  148.935  1991  

Мајела  Абруцо  74.095  1991  

Монти Сибилини  Марке, Умбрија  71.437  1993  

Полино  Базиликата, Калабрија  192.565  1993  

Сила  Калабрија  73.695  1997  

Стелвио  Ломбардија, 
ТрентиноАлто Адиђе  

130.728  1935  

Вал Гранде  Пијемонт  15.000  1992  

Везув  Кампања  8.482  1991  

  

Извор: http://en.wikipedia.org/  
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 III.  СОЦИО - КУЛТУРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИТАЛИЈЕ  
  

1. Историја и култура  
  

Име 'Италија' потиче из времена старих Грка, који су се у 8. веку пре нове ере 
доселили у предео данашње Јужне Италије и ту затекли племена према којима су и 
назвали ову регију. Сама реч везује се за митолошког краља Италуса и за Оскански појам 
'Вителиу' који означава 'земљу младих говеда', што само потврђује да је Италија од 
давнина била богата пољопривредна земља. Поред природног, Италија се истиче и 
великим културним богатством. Историја ове земље датира још из 20. века пре нове ере, 
када су евидентирана Италијанска племена, језички подељена у 3 групе: Умбријци, 
Латини и Оски или Осканци. У 8.веку пне. настањују је Грци, а 900.година пне. 
појављују се Етрурци. Коначно, 753. године пне. почиње доминација Римљана, који ће 
касније обухватити читаву Западну Европу, Афричко Средоземље и Источно 
Средоземље. Током тог периода Римска држава пролази кроз 3 облика уређења: 
краљевина, република и царство. 286. године долази до поделе Римског царства на 
Западно и Источно, да би 476. дошло до пропасти Западног Римског Царства. Након 
тога, на територији данашње Италије стварају се многе државе - градови, од којих неки 
падају под Шпанску, Аустријску и Француску власт, да би у 19. веку дошло до 
ослобађања, и коначног уједињења и стварања јединствене државе на Апенинском 
полуострву, изузев минијатурних држава Ватикана, која се налази на територији Рима, 
и Сан Марина. До проглашења Краљевине Италије долази 1961. године, да би након 
Другог Светског рата, тачније 2. јуна 1946. дошло до промене у републику, чиме 
добијамо данашњу, савремену Републику Италију.  Током целог овог периода, долази 
до невероватног напретка у човечанству, до  значајних људских достигнућа, до изградње 
најлепших и најчувенијих споменика и цркви, до стварања многих покрета и праваца 
уметности, где посебно место заслужују хуманизам и ренесанса, настали у Фиренци.  

  
„Најстарији европски универзитет који и даље постоји је Универзитет у Болоњи 

основан 1088. године; прва модерна банка Европе основана је у Ђенови у 12. веку; 
најстарија банка на свету 'Банка Монте деи Паски ди Сиена' која од оснивања 1472. још 
увек ради; многи познати светски сликари су пореклом из Италије: Ботичели, 
Микеланђело, Леонардо да Винчи, Донатело, Каравађо, Бернини, Рафаел и многи други; 
у Италији је направљена прва виолина, виола, чело и клавир, рођени су неки од највећих 
композитора барока Албинони, Вивалди, Монтеверди... Механички сат, барометер, 
термометар, наочаре за вид и телефон су измишљени у Италији. Филмски фестивал у 
Венецији одржава се од 1932. и представља најстарији филмски фестивал на Свету док 
је фестивал Италијанске канцоне у Сан Рему један је од најстаријих и најзначајнијих 
фестивала забавне музике; 1960. године у Риму су одржане Летње Олимпијске игре; 
1956. Кортина Д'Ампецо и 2006. Торино, били су домаћини Зимских Олимпијских 
игара.“5  
  
 
 
 
 

                                                 
5 http://infoitalija.com  
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2. Становништво  
  

„По попису из 2013. године, у Италији живи 59.943.933 становника, већина је 
концентрисана у и око великих градова у Италији, посебно у северном делу земље око  
Милана, Венеције, Ђенове и Торина, где живи више људи него у Риму и Напуљу. 94% 
су Италијани, 2,7% Сардинијци и 3% остали (Аустријанци, Словенци). Поред неколико 
језика националних мањина, као што су сардинијски, немачки и реторомански, 
службени језик у Италији је италијански. Захваљујући здравој медитеранској храни, 
Италијани су међу народима који имају најдужи животни век у свету. У просеку 
мушкарци живе око 78, а жене око 83 године. Око 19% Италијана су старији преко 65 
година.“6  

 
 Католичка вера је један од темеља државе. Велики утицај цркве на животни стил, 

становништво и градове у Италији је видљив не само кроз присуство Ватикана у Риму, 
него и у релативно великом броју свештеника и кардинала. Италија се развила из бивше 
земље емиграције, на одредиште за избеглице из Африке и бивших земаља источног 
блока. Процењено је да су 7,1% од укупног броја становника, страни држављани. 
Највеће групе долазе из Румуније, Албаније, Марока и Сирије. Неки од највећих градова 
у Италији имају одличне универзитете. Болоња и Парма су домаћини најстаријих 
универзитета у Европи, али и Модена, Рим, Сиена, Павиа, Перуђа, Падова и Напуљ 
имају одличну репутацију.  

 
3. Привреда  

  

Италија је земља сиромашна ресурсима и са само неколико значајних природних 
ресурса. Привреда и индустрија у Италији су под јаким утицајем владе. Последица тога 
је да полако почињу да се распадају, како наилазе таласи приватизације. Док на југу 
већина радника ради у малим предузећима, на богатијем северу Италије постоје многе 
велике корпорације које запошљавају велики број радника. Приридна богатства која 
Италија поседује су нафта, природни гас, жива и мермер. Пољоприврене гране на које 
се ослања су виноградарство, ратарство, воћарство и повртарство, мада као и у већини 
земаља западне Европе, пољопривреда је у непрекидном паду. На југу се углавном гаји 
пшеница, дуван, маслине, коштуњаво воће, агруми, шећерна репа и парадајз, док се 
северна Италија ослања на јаку традицију гајења свиња и сточарство. Неговање вина, 
међутим, широко је распрострањено широм Италије, и представља главно извозно добро 
земље. Скоро 70% од италијанског БДП-а су постигнути у сектору услуга . Туризам игра 
веома важну улогу за привреду у Италији и доприноси скоро 10% у овом сектору.  

  

4. Саобраћај  
  

Италија посредује између западне и средње Европе на једној и Средоземља на 
другој страни. По квалитету и дужини својих аутопутева, поред Немачке, Италија 
заузима челно место у Европи. Италија има развијен друмски, железнички, ваздушни и 
водени саобраћај, посебно поморски. Рим као престоница Италије, и Милано као њено 

                                                 
6 http://it.wikipedia.org  
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најважније привредно средиште, представљају не само главне саобраћајне чворове у 
држави, већ и у овом делу Европе.   

 
Друмски саобраћај - Главну осовину друмског саобраћаја представља Падска 

долина, на коју излазе велики алпски путеви. Комуникације су знатно теже на 
Апенинском полуострву због великих планинских превоја, мада треба нагласити да 
Италија, упркос врло израженом планинском крајолику у већем делу земљу, поседује 
веома савремену путну мрежу на свим нивоима, од државних ауто - путева до сеоских 
путева. Укупна дужина друмских путева у Италији је 654.676 km. Дужина ауто-путева 
тренутно износи око 7.000 km, а очекује се и изградња нових деоница. Најважнији 
државни ауто-путеви су: 

 
o А1 или „Ауто-пут сунца“, Милан - Болоња - Фиренца - Рим - Напуљ, 

укупна дужина 760 km, 
o А3, Напуљ - Салерно - Ређо ди Калабрија, укупна дужина 495 km, 
o А4 или „Серенисима ауто-пут“, Торино - Милано - Верона - Венеција - 

Трст – Словенија, 
o А5 или „Аоста ауто-пут“, Торино - Аоста – Француска, 
o А6 или „Вердамаре ауто-пут“, Торино – Савона, 
o А7 или „Серавале ауто-пут“, Милано – Ђенова, 
o А8 или „Ауто-пут језера“, Варезе – Милано, 
o А9, Милано - Комо - Швајцарска, укупна дужина 42 km.А10 или „Ауто-

пут цвећа“, Ђенова - савона - Санремо - Француска (Аузрна обала).А11 
или „Фиренца - море“, Фиренца - Пиза. 

 
Железнички саобраћај - Мрежа железничких пруга је такође развијена, али нема 

толику важност као друмска. Пруге у Италији су доста добро повезане са свим већим 
италијанским градовима и туристичким центрима као и с осталим европским државама 
и градовима. За туристичка путовања ка Италији 10% страних туриста користи 
железнички саобраћај. Италијански железнички систем има дужину од 19.394 km. 
Најважније железничко чвориште у земљи је Милано, где се укршатју пруге са 
Апенинског полуострва и из Европе. Остала важна железничка чворишта са великим 
железничким станицама су: Рим, Болоња, Бари, Фиренца, Ђенова, Напуљ, Палермо, 
Торино, Венеција.  

 
Водени саобраћај - Италија је приморска и средоземна земља и има много 

великих поморских лука. Такође, под заставом Италије плови 427 трговачких бродова 
са више од 1.000 регистарсих тона. Највећа италијанска лука је Ђенова, позната и на 
нивоу целог света. Велике луке су: Ла Специја, Ливорно, Напуљ, Каљари, Месина, 
Палермо, Катанија, Бриндизи, Бари, Анкона, Венеција и Трст.  

 
Са друге стране, копнени саобраћај, мада дужине 2.400 km, је слабо развијен и 

није међународног значаја. Разлог овоме је што је већина река мала и кратка, са плитким 
коритом и веома променљивог водостаја (лети неке реке и пресуше). Саобраћај по 
језерима такође је мањег значаја и више је саставни део туризма.  

 
Посебан случај представља Венеција, једини светски познат град где је 

преовлађујућа врста градског превоза пловилима кроз многобројне канале.  
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Ваздушни саобраћај - У Италији постоји неколико авио - компанија, од којих је 
најпознатија Алиталија, једна од најважнијих у целој Европи. У држави постоји 230 
званично уписаних аеродрома, од тога је са тврдом подлогом 133. Чак 51 аеродром има 
ИATA код, и самим тим међународни значај. Два најзначајнија аеродрома су 
међународни аеродром „Малпенса“ у Милану и међународни аеродром „Леонардо да 
Винчи“ у Риму, познат и као Фијумичино. Италија је пета у Европи по броју путника у 
ваздушном саобраћају, са око 148 милиона путника, односно чини око 10% укупног 
европског ваздушног саобраћаја у 2011. Већина путника у Италији су на међународним 
летовима (57%).  

  
5. Туризам 

 
  
Италија спада у најстарија туристичка подручја, не само у Европи, него и у 

читавом свету. Велика природна и културна богатства сврставају је у сам врх 
најпосећенијих земаља света. Прва фаза у развоју савременог туризма почела је у 19. 
веку. Почетак развоја туризма је био везан за Лигуријску ривијеру. У овом периоду 
развијао се и бањски туризам. Друга , значајнија етапа била је од 1931. до 1939. године. 
Туристички промет у овом раздобљу одликовао се великим колебањима. Трећа етапа 
настаје после другог светског рата. Долази до масовног повећања броја страних туриста. 
Четврта етапа је почела 1959. године и може се довести у везу са значајним 
организационим мерама које су преузели држава и пословни људи.   

Туризам у Италији је најпрофитабилнији сектор националне економије. Са близу 
44 милиона туриста годишње заузима пето место у свету док се са прометом од скоро 
43 милијарде долара налази на четвртом. У периоду од 2005. до 2011. године број 
страних туриста се повећао са око 36 на око 46,5 милиона туриста, док се њихова 
потрошња повећала са 38 на 45 милиона долара. Туристи из Немачке, САД и Француске 
учествују у туристичком промету страних туриста са 40%. Европске државе спадају у 
најзначајније емитивне државе, док од удаљених емитивних држава могу се издвојити 
САД и Јапан. Најважнији дестинације поред плажа у северној Италији су Венеција, 
Јужни Тирол (Алто-Адиђе) и Рим. Италија располаже са око 40.000 хотела.  

Поред приморског туризма, који је у Италији најразвијенији, издвајају се и 
градски, језерски и бањски туризам.  

 
 

График 1. Омиљене туристичке дестинације у Италији  

 
Извор:Invitalia elaboration on Istat data, Movement and Capacity of accommodation facilities   
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Ипак, Италија се више него друге европске дестинације суочава се са падом броја 
ноћења, што је између осталог последица застарелости инфраструктуре, економске 
нестабилности, високих цена у односу на конкурентске дестинације и страха од 
терористичких напада. Не само туристи, него и домаће становништво се налази у 
сталном страху од политичке нестабилности, корупције и мафије. Проблем 
представљају и велике разлике у развијености одређених области: север земље је на 
нивоу најбогатијих западноевропских земаља, централна Италија се брзо развија, док је 
југ веома слабо развијен. Осећа се велика антипатија коју грађани севера осећају према 
сународницима са југа. Треба споменути и продуктивност оних који раде у италијанским 
хотелима која је веома ниска. Према подацима Европске комисије, Италија је на 12. 
месту од 27 земаља Европске уније са 25.000 евра просечног дохотка по запосленом у 
туристичкој делатности. То је упола мање од дохотка туристичког радника у Белгији и 
знатно мање од радника у Француској, Шпанији и Великој Британији. 

 
„Италија све више пропада на светском туристичком тржишту. Од прве земље на 

свету по броју страних туриста који је посећују, Италија је пала на пето место, а ускоро 
би могла да падне чак на седмо. И домаћи туризам доживљава пад, 2012. је било 5,7% 
мање туристичких путовања у односу на 2011. Од 1958. није се десило да Италија буде 
домаћин више страних туриста него домаћих; у првих 10 месеци 2013, 50,4% долазака и 
50,1% укупних ноћења чинили су странци.“7  

 
 1970. Италију је посећивао највећи број страних туриста, сада више страних 

туриста посећује Француску, Шпанију, САД и Кину. Италија је пала на пето место, а 
према Светској туристичкој организацији 2020. године могле би је престићи Велика 
Британија и Хонг Конг. Италијани су помало заспали се на ловоркама некадашње 
туристичке славе. Италија је на 28. месту по иновацијама у туризму , а 15. у Европи. Сви 
конкуренти чине много више за промовисање и иновацију туристичке делатности. 
Туристичке агенције у свету највише користе интернет за резервисање смештаја и 
летовања , а 2009. у Италији је само 2% хотела било повезано са међународном мрежом. 
То је невероватно мало ако се зна да је те године било чак 70% америчких хотела у 
мрежи.   
 

График 2. Земље чији су грађани у највећем броју посетили Италију 2010.(у мил.)   
 

 
Извор:Invitalia elaboration on Istat data, Movement and Capacity of accommodation facilities  

                                                 
7 http://www.italianvenue.com  
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Што се тиче географског порекла туриста који посећују Италију, највећи број 
долази из развијених земаља западне Европе, а значајан број чине и туристи из 
Сједињених Америчких Држава и Јапана. Последњих година примећено је веће учешће 
посетилаца из Русије, Кине и Бразила.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



19  
  

 
 IV.  ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИТАЛИЈЕ  
  

Италија је једна од оних земаља чије је хидрографско богатство изузетно утицало 
на развој туризма. Централни положај на Медитерану, где Италијанску обалу 
запљускује четири  мора, градови од светског историјског значаја који су никли на 
обалама великих река, величанствена језера у подгорини Алпа и богатство 
термоминералних вода, уврстили су Италију у сам врх најпосећенијих земаља света. 
Више од половине туристичких кретања у Италији, односи се на њене хидрографске 
објекте.  

  

1. Туристички значај италијанских мора   
  

Са дужином обала од око 7.600 кm, Италија је идеална за љубитеље вода. Било 
да су у потрази за природом, забавом, одмором и релаксацијом, на Италијанској обали 
која обилује безбројним увалама и заливима, лукама, широким спектром плажа, 
јединственим рибарским селима и аутентичним италијанским ресторанима, и 
најпробирљивији туристи не могу остати равнодушни. Велика предност је што је све ово 
лако доступно и колима, возом и авионом, као и великим и малим бродовима. Oно што 
је посебно значајно је, да ниједно место у Италији није удаљено више од 120 кm од 
морске обале.  

 
Приморска подручја имају велики значај за италијански туризам, и за италијанску 

привреду генерално. Процењује се да се на обалама Италије остварује туристички 
промет од преко 20 милијарди евра годишње. Уз рекреативни и здравствени, у 
приморским дестинацијама одвија се и културни туризам. Разлог томе су насеља на 
обалама мора, са изузетним културним наслеђем, која су у прошлости имала велики 
политички, културни и трговински значај – као што су Ђенова, Напуљ, Венеција. 

  
Као што је већ речено, италију окружују Лигурско, Тиренско, Јонско и Јадранско 

море, док се Сицилија и нека мања острва налазе у Средоземном. Има укупно 70 острва, 
од којих су већина у саставу 11 архипелага. Највећи утицај на популарност италијанских 
обала, има изузетно повољна температура ових мора која у неким местима омогућава 
купалишну сезону од седам месеци током године.   
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График 3. Просечна температура мора (°C)  

  
Извор: http://www.seatemperature.org  

  

Домаћим туристима најзанимљивија је јадранска обала, док инострани највише 
посећују обале Лигурског и Тиренског мора, а посебно су им интересантна острва.  

  

1.1. Лигурско море  
 

  
Лигурско море је део Средоземног, простире се између Италијанске ривијере, 

тачније Лигурије и Тоскане, и острва Корзика и Елба. На истоку се стапа са Тиренским 
морем, а на западу са Средоземним. Поред Италије, на Лигурско море излазе Монако и 
Француска. Дужина му је 190 кm, ширина 157 кm, а највећа дубина му је 2.850 m, 
измерена северозападно од Корзике; највећа притока је река Арно; салинитет износи 
38,5%0, док су највеће просечне температуре воде у августу 25,5°C, а најниже у фебруару 
12,9°C. Купалишна сезона траје од маја до новембра. Најзначајније животињске врсте 
које се могу наћи у Лигурском мору, и које саме по себи изазивају велику пажњу туриста 
су врста кита уљешура, делфини и кит перајар.  

 
Обалу Лигурског мора представља једна од најзначајнијих туристичких регија 

Италије, Лигуријска ривијера, као и обале Тоскане. Воде овог дела Медитерана су 
енормно важна карактеристика регије, са својим карактеристичним стеновитим обалама 
прекинутим малим увалама и плажама финог златног песка. Ћинкве Тере, залив 
Песника, залив Тигуљо, Ђеновски и Рајски залив, Ривијера Палме и Ривијера Цвећа чине 
чувену обалу Лигурије, која се протеже од Амеље до Вентимиље, са дужином од преко 
300 кm. Најпознатија летовалишта су Портофино, Санта Маргерита, Рапало, Сестри 
Леванте са чаробним Заливом Тишине и Киjавари.   
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Плаже - Упркос својој ограниченој величини и гужвама током лета, плаже на 
обали Лигурског мора су неке од најлепших плажа и увала у Италији. Неке од њих имају 
предивну кристално јасну морску воду и власници су плавих заставица које изначавају 
да су море и околна природа чисти и безбедни. „Лигуријска регија се може похвалити 
са 18 таквих плажа, а Тоскана са 7. Једна за другом, оне се нижу, као и минијатурне али 
прелепе луке и невероватни предели које треба истражити, а који се ноћу претворају у 
живахне центре, са доста забаве и музике: ту је Санремо, град цвећа, познат по 
италијанском музичком фестивалу и казину; префињени градови Бордигера и Аласио, 
са 3 километра дугом плажом од ситног песка, ту су и Лагуеља и Вариготи, драгуљи 
Ривиере ди Поненте, Портовенере, Лирици, Марина ди Карара, Форте деи Марми, Лидо 
ди Камајоре и Вијаређо. Значајне луке су Ђенова, Ла Специја и Ливорно.“8   

 
Острва - У Лигурском мору се налазе острва Тино, Тинето, Палмариа (архипелаг 

Ла Специја), Баргеђи и Галинара. Ова острва, чије се подлоге састоје наизменично од 
камена и портора, ретког црног мермера са карактеристичним жутим шарама, 
представљају природни наставак рта Портовенере: пре више од 9.000 година, они су 
формирали архипелаг. Острва се одликују крашким пећинама и шупљинама: у 
најпознатијој, Колумбовој пећини, на острву Палмариа, постоје налазишта из доба 
палеолита и металног доба. Са туристичке тачке гледишта, острво Палмариа је 
најпопуларније међу острвима архипелага Ла Специја: сваке године хиљаде туриста 
бира његове лепе плаже са кристално чистом водом која окружује обале острва, док је 
на острву Баргеђи строго забрањена било каква активност која може нарушити флору и 
фауну, као што су купање, навигација, усидрење, коришћење скутера, скијање на води, 
подводни риболов, риболов. Околно морско подручје нашло се међу маритимним 
заштићеним областима. Између Лигурског и Тиренског мора налазе се острва 
Тосканског архипелага, међу којима је и острво Елба.  

 
Ђенова - У епохи у којој је Ђенова основана од стране племена Лигури, није се 

могло наћи боље место за један град. Она је шести по величини град Италије, главни 
град истоименог округа Ђенова и покрајине Лигурије. Има око 610.000. Позната је као 
највећа лука Италије, ту се обавља 20% италијанске спољне трговине. Такође је и друга 
лука по величини на Средоземљу. Град поседује велико и добро очувано старо језгро, 
које је под заштитом УНЕСКОа.  

 
Ђенова је једна од најбоље чуваних тајни туристичких дестинација Европе. 

Поседује многе знаменитости и занимљиве туристичке атракције, уз пријатну, благу 
климу. Налази се у близини границе са Француском, чиме представља капију 
италијанское ривијере. Највеће знаменитости су Света Базилика, црква Ђесу, Колумбова 
кућа, фонтана Ферари, Стара лука, Краљевски двор, многобројни музеји и галерије, 
баште и паркови; веома је популарно једрење – сваке године преко 200.000 посетилаца 
долази у Ђенову само ради 'Сајма наутике'. Посебну атракцију представља 'Акваријум',  
који сваке године посети преко 1,2 милиона туриста.  

 
Одлична је дестинација за викенд путовања, лако је доступна путем ниско 

буџетских летова за Ђеновљански аеродром, који је удаљен само 20 минута вожње 
аутобусом од центра града. Град пасполаже са великим бројем хотела, од приступачних 
до луксузних хотела са пет звездица, као и великим бројем ресторана у којима се служи 
најбољи песто сос на свету.  

                                                 
8 http://www.aboutliguria.com  
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Портовенере - мали град у Лигурији, једно је од најлепших места на западној 
обали Италије. 1997. Портовенере и Ћинкве Тере су означени од стране УНЕСКО-а као 
светска баштина.  Познат је по својим прекрасним знаменитостима: Стари дворац, 
Градска капија и кула, црква Светог Лоренца, црква Цветог Петра и млинови само су 
неке од њих.  Портофино - Једно од најексклузивнијих и најепших дестинација 
Лигурије. Сместио се на идиличном рту, лука му је препуна елегантних јахти док се на 
површини мора одражавају љупке окер - жуте куће. Овај градић са нешто више од 530 
становника једно је од познатијих лигуријских туристичких одредишта. Терасе на 
стрмим литицама са погледом на море, медитеранска клима и укусна јела позивају да 
окусите прави слатки живот – dolche vita. У потрази за миром Портофино је одредиште 
познатих и богатих. Мали градски трг у центру препун је продавница и ресторана. 
Ливорно -  прави приморски град, који великом дужином излази на обалу мора. Кроз 
стари део града прокопано је више канала, па град помало подсећа на много познатију 
Венецију; најважнија је лука Тоскане. Многи крузери посећују Ливорно, који 
представља поморски пролаз до унутрашњости регије. Такође је важан терминал за 
трајекте. Вреди посетити катедралу Сан Франциско Азиси, цркве Сан Ђовани Батиста и 
Санта Катарина, твђаве Нова и Векиа, градски зид, градску луку. 

    
Cinque Terre -  је назив области који обухвата пет славних градова - села, где су 

мале куће окружене прелепом природом. Посетиоци овог рејона су очарани лепотом 
ових малих села, а то: Манарола, Риомађоре, Корнилија, Верназа и Монтеросо ал Маре. 
Нетакнута вода и природно окружење где је дивља природа прошарана виноградима, 
маслињацима и воћњацима, стварају драгоцену везу између човека, његове традиције и 
ове предивне обале.  

  
Слика 2. Cinque Terrе (извор: mostbeautifulplacesintheworld.org)  
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1.2. Тиренско море   
  

Тиренско море је део Средоземног мора и налази се западно од Италије, између 
италијанског копна и острва Елбе, Корзике, Сардиније и Сицилије. Са Јонским морем 
повезано је Месинским мореузом, а Корзиканским каналом са Лигурским морем и 
Ђеновским заливом. Има три архипелага Тоскански, Кампански и Еолски или Липарски. 
налази у близини места где су афричка и европска плоча додирују, тако да су у дубинама 
пронажени планински венци и активан вулкан, као што јe Марсили. 

   
„Површина мора је 231.000 km2, дубина износи максимално 3.785 метара, ширина 

665 km и дужина 700 km. Спада у топлија мора. Температура површинског слоја воде 
исноси лети 22-25 °С, а зими 13,5-14,5 °С. Салинитет се колеба између 37,25-38,25‰. 
Главна морска струја тече у круг, обрнуто смеру казаљке на сату, са просечном брзином 
1 km на сат. Најзначајнија река која се улива у Тиренско море је Тибар.“9 

  
Регије које излазе на Тиренско море су Тоскана, Лацио, Кампања, Базиликата, 

Калабрија и острво Сардинија. Обала јужно од Тоскане до Кампање се састоји од дугих 
пешчаних плажа, лучног облика, у чијој се залеђини налазе високе стене. Тиренске обале 
Базиликате и Калабрије су високе и камените, мада понекад просечене кратким плажама, 
направљених од спектакуларног белог песка, и представљају најлепше обале Италије. 
Најфреквентније луке су Напуљ, Палермо, Ћивитавекија, (Рим), Салерно, Трапани и 
Каљари. Тиренско приморје одликује  велика туристичка атрактивност јер има доста 
вулканских купа, језера у кратерима угашених вулкана и термоминералних извора. 
Главне карактеристике Тиренског приморја јесу богатство културноисторијским 
споменицима из доба ренесансе, пријатни пејзажи Тоскане, препознатиљиве по 
чемпресима и виноградима и бројна села, претворена у амбијенталне целине. У овом 
делу Италије се налазе вулкани Стромболи, Волкано, Везув, као и остаци Помпеје и 
Херкуланеума, које је он уништио 79. године п.н.е, главни град Рим, други велики 
градови попут Фиренце и Напуља, и летовалишта од којих су најпознатија Терачина, 
Остија, Соренто, Салерно, Анцио, Амалфи, Паола и Катанцаро и острво Капри - једна 
од најпопуларнијих монденских дестинација на Медитерану.  

 
Поред Тосканског архипелага који се налази између Лигурскох и Тиренског мора,  

Тиренском мору се налазе и следећа острва:  
 

o Еолска (Липарска) острва: Липари, Стромболи, Волкано, Салина, 
Филикуди, Аликуди и Панареа, 

o Флегрејска острва: Капри, Искија, Нисида, Вивара, Просида 
o Архипелаг Мадалена: Будели, Капрери, Ла Мадалена, Санта Марија, Сан 

Стефано, Рацоли, Спарги 
o Молара 
o Понтинска острва: Гави, Палмарола, Понца, Санто Стефано, Вентотене, 

Цаноне, 
o Сардинија, 
o Таволара, 
o Устика. 

 
                                                 

9 Saundry, P., 'Tyrrhenian Sea', United Nations Environment Programme-World, 2013.  
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Тоскански архипелаг – састоји се од седам острва укупне површине од 293,85км2 
и представља границу између Лигурског и Тиренског мора. Архипелаг је један од 
националних паркова Италије.  

 
Табела 3. Острва Тосканског архипелага  

Острво  Површина(км2)  

Елба  224  

Ђиљо  23  

Капраја  19  

Монтекристо  13  

Пјаноза  10,3  

Ђантури  2,3  

Горгона  2,25  

Извор: http://en.wikipedia.org/  

 

Вулкани су играли водећу улогу у формирању острва архипелага. Вулканско 
острво Капраја настало је пре око девет милиона година, након низа ерупција; Горгона 
је формирана од метаморфних стена; Монтекристо је потпуно од гранита, као што је 
скоро цело острво Ђиљо; Пјанозе се опет разликује, потпуно је равна, састоји се од 
седиментних стена и формација гранита које садрже морске фосиле; разуђено острво 
Ђантури је у потпуности од доломитских - кречњачких седимената, који имају много 
заједничког са околним Апенинима. Острво Елба је најинтересантније са геолошке 
тачке гледишта; на западу је  гранитна основа, где се налази Капане, највиши врх 
архипелага (1018 m), док се на истоку јављају гнајс и мермер; равнице су у централном 
делу а састоје се од глине, пешчара и кречњака. 

  
Тоскански архипелаг је најобимније заштићено подручје у европским водама. 

Карактерише га велика разноврсност станишта, насељених различитим облицима 
живота. За велика биолошка разноврсност архипелага, поред медитеранске климе, 
разлог је и велика разноврсност обале и морског дна, од плажа Елбе, до стеновитих 
литица западне Капраје, живи безброј вегетацијских и животињских врста. „Острво 
Елба је треће по величини острво у Италији и највеће у Ахипелагу. Дуго је 27 km а 
ширико око 18 km, од обале је удаљено 10 км, и смештено је југозападно од обале 
полуострва Пиомбино. Тек од скора, постала је рај за многе; до ње се мође доћи 
трајектом, а поседује и аеродром. Дубоко плаветнило воде Тиренског мора и богатство 
у понуди плажа за свачији укус сваке године привлачи све више туриста. Ту се могу 
посетити културне знаменитости – замак Волтерајо и Наполеонова резиденција, могу се 
посетити ресторани са феноменалним специјалитетима, и једноставно се може уживати 
у чарима мора. Елба је идеално место за спортове на отвореном, међу најцењенијим су 
роњење и једрење. Такође може се уживати и на копну у планинарењу, планинском 
бициклизму и голфу.“10  

                                                 
10 Saundry, P., 'Tyrrhenian Sea', United Nations Environment Programme-World, 2013.  
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Сардинија - Сардинија је са својом површином од нешто више од 24.000 
квадратних километара, по величини друго острво у Средоземљу, смештено у његовом 
самом средишту. За разлику од већине италијанских острва, Сардинија није вулканског 
порекла; њене стене потичу из палеозоика. Састоји се од гренита, шкриљаца, доломита, 
пешчара и базалта. Највиша тачка је Пунто Ла Мармора, са висином од 1.834 m.  

  

  
       Слика 3. Једна од плажа Сардиније (извор:sardiniaecxlusive.com)   

Главни град, и једна од најважнијих лука Италије је Каљари. Туристичка прича о 
Сардинији почиње 60-их година прошлог века. Заљубивши се у нетакнуту природу 
острва, принц Ага Кан Ив креће у амбициозни пројекат, вредан у то време невероватних 
милијарду долара. Изградио је ексклузивну марину, хотеле, апартманска насеља и виле 
у зони Коста Смералде. Није прошло много времена, а ово летовалиште је постало 
омиљена дестинација богаташа, али и место промоције „културне револуције 60-их“: 
мода, уметност, рокенрол, журке... Сви хотелски комплекси и пратећа инфраструктура 
ни на који начин нису угрозили прелепи природни амбијент. Шта више, природа је та 
која је обликовала архитектонски изглед објеката и на тај начин подсетила нас на 
основни разлог функције туризма: одмор у амбијенту нетакнуте природе. Наравно, и 
тада као и сада, хотелски комплекси задовољавају све стандарде комфора, неопходне 
данашњем туристи. Овај концепт је пренесен на све области на Сардинији, које су се у 
међувремену развиле. Најпосећенији, поред Коста Смералде, су Порто Ћерво, Порто 
Ротондо, Сан Теодоро, Санта Тереса. Ла Пелоса је једна од најспектакуларнијих плажа 
на Сардинији. Бели песак је спектакуларан, готово неопипљив.  

 
На Сардинији постоје три међународна аеродрома и око четрдесет лука. Задњих 

година, Сардинију сваке године посети преко 2.000.000 туриста.  
 
Капри - Надалеко чувено, монденско острво Капри налази се на југу Италије у 

Напуљском заливу Тиренског мора око 25 km од копна. Обухвата површину од 10.2 km2. 
Још у време Римљана је било познато летовалиште, о чему сведоче рушевине, које се и 
данас могу видети. Централни трг Пиазета је задржао сеоску архитектуру, али су зато 
око њега начичкани луксузни хотели, бутици и ресторани; ту су и седам музеја и 
дванаест цркви. Деценијама важи за најпосећеније летовалиште италијанског дела 
Медитерана, а педесетих година прошлог века постало је омиљена дестинација светског 
џет сета. Оно што, поред богате историје и луксузних хотела, фасцинира туристе је 
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свакако веома необичан рељеф настао пуцањем и потонућем у море дела Сорентинског 
полуострва. Прва плажа, на коју туристи наилазе бродом већ на прилазу Каприју, је 
Марина Гранде. Пешчана плажа Бањи ди Тиберио је удаљена тридесетак минута хода 
од главне луке, а окружена је рушевинама Тиберијусове виле. Изузетно популарна је и 
плажа Марина Пикола, Посебна атракција, коју свакако треба посетити, је Плава пећина 
у којој се светло рефлектује од морске воде и обасјава је.  

 
Напуљ – град дуге историје, настао на прелату из седмог у шести век пне. као 

грчка колонија, данас фреквентна лука и популарна дестинација која поседује много 
занимљивих градских знаменитости и туристичке атракције; годишње га посети око 
400.000 туриста. Шарен, весео и жив Напуљ (Наполи), има мешовиту репутацију. 
Проблеми са сиромаштвом, незапосленошћу и криминалом су овде израженији него у 
осталим деловима Италије, али његов непревазиђени шарм је оно што подстиче туристе 
да га посете; престоница пице, музике, сладоледа и чувене Фарнесе колекције, близина 
Везува и Помпеје, шармантног острва Капри и предиван поглед са брда Вомеро, су 
између осталог оно што чини овај град фасцинантним. Историјско језгро Напуља 
уврштено је на Унескову листу Светске баштине; улица Толедо, Краљевска палата, 
дворац Нуово, замак Каподимонте и замак Светог Елма и позориште Сан Карло су 
знаменитости које никога не остављају равнодушним. Најбоље плаже су лоциране на 
оближњум острвима. Град располаже и са великим бројем смештајних капацитета, од 
којих су свакако најзанимљивије старе палате преуређене у хотеле.  

 
Везув – налази се у близини напуљског залива на хадморској висини од 1.281 m. 

Везув је формиран као резултат судара две тектонске плоче, афричке и евроазијске. 
Припада типу стратовулкана, и састоји се од великог конуса (купе), Гран Коно и калдере, 
и једини је активни вулкан на копненом делу Европе. Најпознатија ерупција се десила 
79. године, када су уништени градови Помпеја, Херкуланум и Стабије. Пре те ерупције, 
на месту Везува се налазила много масивнија планина Сома. Последња ерупција 
догодила се 1944. године.  

 
Подручје око Везува је званично проглашено за национални парк 5. јуна 1995. 

Везув је отворен за посетиоце, а ту је и мала мрежа путева око планине који се одржава 
од стране управе паркае. Постоји спирала шеталишта око планине до кратера.  

  

  
Слика 4. Сумрак у Напуљу (извор: panoramio.com)  
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1.3. Јонско море  
  

Јужне обале Италије, купају се у Јонском мору. Овде су стрми и нагли, 
јединствени и доследни огранци Апенина најближи мору. Јонско море је део 
Средоземног мора који се налази између Грчке на истоку, Сицилије на југозападу и 
континеталне Италије на западу и северозападу. Иако су га старији аутори сматрали 
делом Јадранског мора, Јонско море се сада сматра посебном морском површином. У 
Јонском мору, јужно од Грчке, измерена је највећа дубина у Средоземљу (5.267 m). 
Ширина мора износи 460 km, а дужина 730 km. Има изразито плаву боју, и максимална 
провидност му износи 51 m. На дубини од 2000 m температура у августи износи око 
12°C. У марту, максимална температура мора у Италијанском делу износи 14,3°, а у 
августу 27,3°C. 

Јонско море је повезано с Тиренским морем Месинским мореузом, а сa 
Јадранским, Отрантским мореузом. Иако има већи значај за Грчку неко за Италију, ипак 
завидан тористички промет се остварује и у италијанским регијама које излазе на Јонско 
море, а то су Апулија, Базиликата и Калабрија, као и делови Сицилије. Значајне луке су 
Катанија, Сиракуза, Кротоне и Таранто. Острва у Јонском мору која припадају Италији 
су острва Кјеради: Сан Паоло и Сан Пјетро. Обала се одликује стеновитим литицама, 
дугим плажама од финог белог песка, увалама и шармантним градовима и рибарсим 
насељима, и наравно чистом водом. Ипак, без обзира на све квалитете, обале Јонског 
мора су најслабије посећене од свих у Италији. 

  
Обала Калабрије – састоји се од обала Акеи, Сараћени, Аранћи и Ђелсомини. 

Обала Акеи одликују налазишта велике археолошке вредности из античког доба – Коса; 
ту је и Царска тврђава са 7км дугом плажом од златног песка; кула Ди Гвардиа из 
шеснаестог века; Росети са дворцем из норманског времена; и Сибари, најпознатији 
локалитет у регији који нуди многобројна одмаралишта и могућности упражњавања 
спортова на води. Сараћенска обала је пуна историјских блага из времена древне Грчке, 
а ту су и бројни средњовековни и византијски споменици; поред тога, лепота пејзажа и 
бистро море са плавом водом су оно што доводи туристе овде. Најзначајнији туристички 
центри су: Коста Колоња, Коста Ћимити, Капо Рицуто и Пунта ле Кастеља. Коста 
Аранћи се одликује стенама од белог гранита, које се нежно спуштају ка мору и 
шљунковитим и пешчаним плажама. Најпознатије плаже су Ботрићело, Кропани и 
Стеља Марина. На југу Калбрије, обахватајући простор регије Ређо – Калабрије, 
простире се обала јасмина, Ђелцомини. Поред јасмина, ову обалу карактеришу и поља 
лимуна и маслина, и суге пешчане плаже прошаране стрмим литицама.Сидерно, Локри 
и Раће Марина су најпознатије дестинације. Кротоне и Ређо Калабрија представљају 
најважније центре јонске обале Калбрије. 

  
Обала Базиликате – Базиликата, једно од најслабије развијених регија Италије, 

излази на Јонско море у делу Тарантског залива, у дужини од око 40 km. Карактерише 
је пешчана обала и вода која може бити прилично прљава током шпица сезоне; 
најпосећенији градови су Метапонто и Поликоро. Будући да је била део Магна Греције 
у 8. веку пре нове ере, ово подручје има сачуване драгоцене античке споменике. Ова 
обала је намењена првенствено породицама. 

 
Обала Апулије – Јонска обала Апулије почиње 3 km јужно од Отранта, у близини 

места Санта Марија де Леука, где се сусрећу се и мешају Јадранско и Јонско море. Овде 
се налазе можда и најлепше плаже Италије. Обала се одликује широким плажама и 
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кристалном водом. Најпознатија туристичка места су Таранто, Пулсано, Галиполи, 
Порто Ћезарео, Сан Пјетро ин Бевања и Кастро. Посебно занимљив је подводни свет, 
који представља прави рај за рониоце.  

 

  
Слика 5. Галиполи (извор: i-italy.org)  

 

1.4. Јадранско море  
  

Јадранско море или Јадран је део Средоземног мора и налази се између 
Апенинског и Балканског полуострва. Море се пружа од Тршћанског залива до 
Отранстких врата правцем северозапад-југоисток на дужини од 783 km. На северу 
допире до 45° 47' сгш, дубоко задирући у копно Европе. Просечна ширина мора је око 
87-210 km, а Отранског мореуза 72-100 km. 

  
Мноштво острва на северној и источној обали Јадранског мора смањује ширину 

отвореног мора у том делу на око 145 km. Тотална површина мора је 138.595 km², а 
дужина обале 7.847 километара. Јадранско море се убраја у топла и плава средоземна 
мора. Лети температура износи од 23 до 27°C па и више. Вода је најтоплија у августу. 
Провидност је највећа изнад најдубљих делова и износи до 56 m.  Количина соли се 
креће од 4 до 38%0 . Највећа притока је река По.  

 
Регије које излазе на Јадран су Фурланија, Венето, Емилија Ромања, ривијера 

Марке, Абруцо, Молизе и Апуља. Јадранска ривијера је веома популарна међу домаћим 
туристима, док и није превише занимљива страним посетиоцима, који се одмах упуте у 
Венецију, када су на северној обали. Позната летовалишта су Портаново, Сироло, 
Нумана, Сан Кристина, Лавиле, Терамо, Пескара, Сотомарино, Лидо... Највеће луке су 
Трст, Венеција, Равена, Анкона и Бари.  

 
Острва у Јадрану: 

o Сант'Андреа, 
o Тремити: Капрара, Сан Домино, Сан Никола, Кретаћо, Пјаноза 
o Острва Венецијанске лагуне: Венеција, Еразмо, Бурано, Ђудека, Лидо, 

Пелестрина, Мурано, Сен Микеле, Торћело 
o Лагуна Градо: Градо, Порто Бусо, Барбана, Сан Пјетро ди Оро. 
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„Италијанска обала Јадрана има финији рељеф, и велики број туриста остаје 
очаран атмосфером која влада у овдашњим приморским местима и рибарским 
насељима. Плаже се крећу у распону од глатких, пешчаним, до шљунковитих плажама 
које се могу похвалити са дугом инсолацијом. У Бриндизију и у Барију, трагови 
прошлости су итекако присутни. Венеција, која се налази на северу земље представља 
праву Меку за туристе из целог света. Величанствена делта реке По, која се протеже од 
Риминија до Монфалцоне, је изрешетана лагунама. Најпознатије су у околини Венеције. 
Јахтинг је веома присутан и омиљен међу туристима. Међутим, дебели слој морских 
трава који таласи избацују на плаже, представља велики проблем за италијанску 
обалу.“11 

Емилија-Ромања има мали, али важан део јадранске обале. Ривијера Ромањола, 
како Италијани зову овај део обале, је веома популарна због живог ноћног живота. 
Белики број ноћних клубова испуњен је са европским познатим личностима. Марке, 
област нашироко позната као "нова Тоскана," нуди чисте плаже, и еколошке са плавим 
заставицама. Абруцо регија, је ретко насељена и не толико популарна код туриста, може 
бити незгодна за иностране туристе који не говоре италијански; али вреди посетити 
празне пешчане плаже. Апулија, штикла италијанске чизме обилује дугим плажама од 
белог и златног песка. 

 
Венеција – Град, лука и чувено туристичко место на Јадрану. Током средњег века 

је била један од најважнијих градова на свету, и највећи трговачки центар Европе. 
Венеција је јединствен град на свету, изграђена је на 118 малих острва у лагуни, на ушћу 
реке Бренте у Венецијанску лагуну, са каналима уместо улица. Дуж канала налази се низ 
цркава и палата прворазредне вредности, који творе јединствен урбани склоп. Венеција 
и њени канали проглашени су спомеником Светске баштине УНЕСКОа. Јадранско море 
у овом делу је најхладније и нема плаву боју као у јужним деловима. Положај града у 
Венецијанској лагуни додатно мења својства морске воде. Због севернијег положаја и 
затворености било је уобичајено да се појединих година лагуна заледи. Вода је због 
мочварног карактера околине увек била мутна и прљава, али је због претеране 
урбанизације лагуне она данас позната и као веома загађена. Венеција има много 
познатих грађевинских и уметничких споменика: Дуждева палата, Мост уздаха, чувена 
Црква светог Марка у Венецији и деведесет других цркава, богати музеји, уметничке 
галерије, чувена академија лепих уметности, опсерваторија и друге научне и културне 
установе. У граду се током године дешавају многе манифестације, од којих су 
најпозантије филмски фестивал у Венецији, Венецијански бијенале и карневал у 
Венецији. Венецију годишње посети око 3.000.000 туриста.   

  
Слика 6. Венеција (извор:islands.com)  

                                                 
11 http://www.italia.it  
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Римини -  Центар са изузетном пешчаном плажом. Римини је изграђен на ушћу 
реке Мареки у Јадранско море. Поред сунца и плажа има и бројних споменика. У 
околини града су остаци из римског периода, од којих су најзначајнији Тиберијев мост 
и Аугустов славолук. Из средњег века значајна је Палата дел Аренго. Јужно од Риминија 
су позната купалишта Риционе, Мисано и Католика.  

  

1.5. Сицилија  
  

Сицилија је највеће острво у Средоземном мору и налази се у централном 
Медитерану. Од копненог дела Италије одваја је Месински мореуз, широк свега 3 km на 
северу, и 16 km на југу. Главни град је Палермо. 

   
Острво има троугласти облик. Геолошки, северни крај острва део је исте 

тектонске плоче као континентална Италија, док је јужни крај део афричке плоче. Због 
подвлачења афричке под евроазијску плочу створен је планински рељеф у том подручју 
које је такође сезмички врло активно. Рељеф је врло разнолик. У источном делу налазе 
се планине Пелоритани, Неброди и Мадоние. У средишту острва налазе се планине 
Ереи, где се на 948 m висине налази град Ена. У југоисточном делу рагуске и сиракуске 
покрајине налазе се планине Иблеи. На западу је такође планинско подручје где је налазе 
планине Сићани и планине које окружују равницу Конка д'Оро где се налази Палермо. 
Њено најистакнутије обележје налази се на истоку острва, и то је Етна, који на 
надморској висини од 3.320 m представља највиши активни вулкан у Европи. 

   
Острво има типичну медитеранску климу; август је најтоплији месец на 

Сицилији, са просечном температуром од 22.4 °C, а најхладнији је јануар, са 8,6 °C; 
највише сунчаних сати дневно има у јулу, у просеку око 14. Највлажнији месец је 
децембар са просеком од 78.6 mm падавина. Најбољи месец за пливање у мору је у 
августу, када је просечна температура мора 26.6 °C.  

  
„Има богату и јединствену културу, посебно у погледу уметности, музике, 

књижевности, кухиње и архитектуре. Она такође има значајних археолошких и 
античких локалитета као што су некрополе Панталика, Долина храмова и Селинунте. 
Најатрактивније туристичко место је Ђефалу, са једном од најлепших плажа у Италији; 
поред њега, најлепше плаже су и у Вито ло Капо, Каламоске и Кало дело Зигнаро. 
Месина је трећи по величини град на Сицилији, највећи град и управно средиште 
истоименог округа Месина. Како је Месина имала велике земљотресе у својој историји 
град нема много историјског наслеђа. Већина грађевина је везана за XX век. 
Најпознатије грађевине у граду су: Градска катедрала из XII века, Црква Анунцијата деји 
Каталани, из XIII века, Црква Санта Марија дељи Алемани, из XIII века, Палата Калапађ, 
из XVIII века, Порта Грација, градска капија из XVI века, више лепих фонтана из XVI и 
XVII века. Целокупни стари део града Палерма је туристичка знаменитост града, 
посебно када се узме у обзир да је он у себи сачувао одлике многих утицаја некадашњих 
градских освајача и становника. Најважније грађевине су: Градска катедрала, Манастир 
Сан Ђовани дељи Еремити, Црква св. Каталда и Норманска палата из XII века. Град 
Катанија има добро очуване античке остатке: Старогрчко позориште, пре II века п. н. е., 
Римски амфтеатар из II века и староримска купатила из II века. Катанија има сачувано 
старо градско језгро са бројним трговима, променадама, црквама, палатама, фонтанама. 
Овде постоји велики број грађевина грађених или обновљених у стилу барока, због чега 
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је градско, барокно језгро стављено на списак светске баштине УНЕСКО-а. Сиракуза 
има већи број знаменитости. По предању је била друга грчка колонија на острву. 
Најважнији су они антички, старогрчки и римски. Највреднији су: Аполонов храм, 
касније претваран у византијску цркву и џамију, Аретузина фонтана, чије име се везује 
за грчку нимфу, Античко позориште, Римски амфитеатар, Храм Зевса.“12  

 

  
Слика 7. Етна (sicilian-ferien.de)  

  

2. Туристички значај италијанских језера  
  

„Италија је прилично богата језерима, има их око 1500, што природних, што 
вештачких, различитих величина и порекла. Највећа и најдубља су на самом дну великих 
алпских долина, које се спајају са низијом реке По (од језера Орта до језера Гарда, које 
је највеће; језеро Комо је најдубље) и сва су настала од плеистоцених глечера. Такође, 
дуж кичме Апенинског полуострва, прилично су честа велика језера, као што је 
Тразименско. Бројна језерца вулканског порекла разбацана су у регијама Лацио и 
Кампања.“13 У приобалним равницама Тиренског и Јадранског мора и великих острва 
налазе се језерски басени који потичу из лагуна. Италија има више језера него што има 
река. Веома су популарна, како међу домаћим, тако и међу иностраним посетиоцима. 
Идеална су за рекреативни и викенд туризам, а нека, попут језера Гарда, Мађоре и  Комо 
су позната широм света и постала су идеална дестинација за провођење времена на 
сунцу и у блиском контакту са природом. Ова језера су потпуно опремљена, плаже 
пружају све услуге и погодне су за купање. Осим опуштања, посетиоци могу уживати и 
у различитим активностима на отвореном. Нуди се неколико спортовиа на води: скијање 
на води, кану, једрење, роњење, риболов. У понуди су и спортови као што су голф, 
јахање и планински бициклизам. Одмор на језеру такође омогућава туристима да 
открију околна подручја која су пуна историје и традиције.  

                                                 
12 National Agency for the Protection of the Environment, “Report on Landslides in Italy”, 2007   

13http://www.italia.it  
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Табела 4. Највећа језера Италије  
Језеро  Регија  Површина  

(km2)  
Надморска 
висина (m)  

Дубина 
(m)  

Гарда  Ломбардија, 
Трентино, Венето  

370  65  346  

Мађоре  Ломбардија,  
Пијемонт,  

Тицино(Швајцарска)  

210  194  372  

Комо  Ломбардија  146  198  410  

Тразименско  Умбрија  124  257  6  

Болсена  Лацио  114  305  151  

Исео  Ломбардија  65,3  186  251  

Браћано  Лацио  56,7  160  165  

Лугано  Ломбардија, 
Тицино(Швајцарска)  

48,7  271  288  

Омодео  Сардинија        

Орта  Пијемонт  18,2  290  114  

Когинас  Сардинија        

Варезе  Ломбардија  14,9  238  26  

Вицо  Лацио  12,1  510  48,5  

Идро  Ломбардија  10,9  368  122  

Извор:еn.wikipedia.org/wiki  

  

Италијанска језера стварају очаравајуће пејзаже захваљујући изузетно 
просперитетним екосистемима који су се развили током миленијума, и еволуцији 
многих  различитих биљних и животињских врста. Мала Алпска језера, које су сасвим 
уобичајена на великим висинама, одлична су дестинација за узбудљиве шетње док се 
истражују прекрасни пејзажи.  

             
У овом раду биће приказана језера која имају највећи туристички значај у 

Италији.  
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2.1. Језеро Гарда  
  

„Језеро Гарда (или Бенако) се налази у северном делу Италијe, на територија 
регија Ломбардија, Трентино и Венето. Настало је акумулирањем воде у долини 
некадашњег ледника, који се из високих делова Алпа спуштао ка Ломбардији. На месту 
отапања ледника заостала је велика колишина моренског материјала, па је долина 
преграђена; у њу су се улиле реке које су створиле језеро. Главна притока је река Сарка, 
а једина отока Минчо. Захвата површину од 370 km2; од североистока ка југозападу 
дужина му је 51 km; ширина у јужном делу износи 17 км, средњем 7 км, северном 2 km; 
обим му је 160 km; коефицијент разуђености је највећи у југозападном делу где постоје 
два полуистрва и три залива; у јеезру се налазе и пет острва. Максимална дубина језера 
је 346 m и језеро представља криптодепресију, с обзиром да се налази на надморској 
висини од 65 m;  у језерском басену акумулирано је 50,32 km3.„13 

  
Језеро обилује бујном вегетацијом лимуна, олеандара, магнолије; нарочито је 

значајно гајење винограда и маслињака у овом подручју. Што се ттиче фауне, у језеру 
има преко 30 врсти риба, од којих је најзначајнија ендемична врста лососа Карпионе. 

  
Језеро има суб-медитеранску климу. Просечна температура воде током године је 

12 °C,  највиша је  25-27 °C током јула и августа, а најнижа од децембра до марта, 610 
°C;  просечна температура ваздуха је око 30° у јулу и августу, док је најхладније у 
јануару са просечних 6 °C; у пролеће и јесен, кише су најчешће. У суштини, на језеру је 
клима погодна за туристе током целе године, док је за купање у језеру најбољи летњи 
период од јуна до септембра. 

  
Туризам је најважнија привредна грана на језеру Гарда. Почео је да се развија још 

почетком 20. века, када су најчешћи туристи овде били Холанђани. Данас их такође има 
у приличном броју, али дефинитивно су примат преузели Немци и Аустријанци, којима 
је ово место једна од омиљених дестинација за одмор. Има изузетно повољан 
саобраћајни положај, у близини је Бренерског превоја, и једне од главних европских 
саобраћајница, као и аеродрома у Верони и Бреши. Располаже великим бројем 
ексклузивних хотела, али и нискобуџетним смештајним капацитетима, и местима за 
кампинг. Језеро даје могућности за бројне водене спортове: пливање, роњење, једрење, 
парасејлинг, сурфовање... Вожња бицикла је популарна на језеру, а потом и 
планинарење. За мање активан одмор препоручују се шетње по обали и градовима уз 
повремени шопинг (сувенири или кожна галантерија, која је овде веома заступљена). 
Љубитељи забаве ће сасвим сигурно уживати у забавним парковима Гардаланд, 
Мувиленд и Аква рајски парк, као и у правом сафарију који нуди Парко Натура Вива. 
Област језера Гарда позната је по вину. Најпознатије црвено вино је Бардолино, које 
долази из истоименог града. Поред придних лепота, ово подручје, које су настњивали 
Римљани, Франци и Млеци, одликује се и културним наслеђем од великог значаја.  

 
Укупна дужина плажа на језеру је око 45 km. Плаже су од природног крупног 

шљунkа, јер не постоје стални, велики таласи и плима да би могле да формирају ситнији 
песак. Шљунак се разликују по величини и облику, и већина плажа садржи шљунак 
средње величине, вероватно око 2-5 cm у пречнику. Мада постоје и неке песковите 
(вештачке) плаже, по којима је песак посут. Најпознатије су Ласо и Мадерно.   

                                                 
13 Станковић С., 'Језера света', Завод за уџбенике, Београд 2006.  
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 Важнија туристичка места уз језеро Гарда су: Гарда, Бардолино, Сирмионе, 
Сало, Гардоне, Гарњано, Тињале, Лимоне...  

  
Бардолино - Бардолино је једно од најпознатијих места на Гарди углавном због 

вина направљеног од грожђа које се гаји у околним брдима. Ово насеље је и једно од 
најпопуларних дестинација на јужном делу језера. То је један живахан градић, који 
посетиоцима нуди смештај у бројним хотелима, апартманима и кампинзима. На самој 
обали, налазе се бројни ресторани и ноћни клубови. Од средњовековних споменика, 
најистакнутије су цркве Сан Пјетро из 12. и Сан Северо из 11. века. Градић располаже и 
бројним плажама, углавном шљунковитим.  

 
Сирмионе - Сирмионе је изузетно популарно место на језеру Гарда, уз хиљаде 

посетилаца који сваки дан поплављују ово сликовито полуострво. Можда није најбоље 
место за рекреативан боравак на језеру, али замак Скалиђер из 13. века, Катулова пећина 
и римске рушевине му дају велику вредност. Његов стратешки положај на 'углу' 
југоисточног дела језера, давао му је велики војни значај у прошлости.  

 
Гарда – Налази се на 32 km од Вероне, на југоисточној обали језера. Идеално је 

за љубитеље јахтинга, и представља полазиште за обилазак других места трајктом . У 
Гарди је популарна Променада на којој се налазе шармантни ресторани, сувенирнице, 
продавнице сладоледа... Ноћни живот је такође занимљив, а од културних знаменитости, 
ту су замак, вила Албертини, млетачка Палата капетана Серенисима и Рока ди Гарда.   
  

  
  Слика 8. Језеро Гарда (извор: silvertour.com)  
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2.2. Језеро Комо  
  

„Комо или Ларио је језеро ледничког порекла, облика обрнутог ипсилона или 
грчкога слова ламбде, површине од 142 km2. Налази се на самом северу земље. Обала 
му је дуга 170 километара; језеро је дугачко 46 km, а широко око 6,5 km; надморска 
висина му је 199 m, дубоко је 410 метара, што значи да и оно представља 
криптодепресију; количина воде у басену је 22 km3. Најзначајније притоке су Ада, Мера, 
Вароне и Пјоверна. Клима је блага, медитеранска. Зими, језеро помаже да се одржи виша 
температура у околини. Просечне дневне температуре се крећу од око 2 °C у јануару до 
30 °C у јулу. Температура воде може достићи просек од 24 °C у току месеца јула. Киша 
је најчешћа у мају.“14  

  
Око језера Комо има много лепих плажа, неке су мале и сакривених, а неке 

прострне и масовно посећене. Већина плажа су шљунковите, али такође постоји и 
неколико пешчаних. Пошто су језеро и околина је веома осунчани и клима је због 
околних планина изразито блага,, може се пливати већ у пролеће и све до средине 
октобра. Домазо, Пјанело, Кремија, Ђера Ларио, Тренацо и Менађио. 

  
Природна лепота глечерског језера Комо, плаветнило његове воде у којој се 

огледају врхови Алпа, оковани вечним снегом, и луксузне виле окружене прелепим 
вртовима, које су се као ниска перли просуле по његовим обалама, заиста никога не 
оставља равнодушним. Једна на другу наслањају се цркве, базилике, палате из 12., 15. и 
18. века, ренесансне куће, антикварнице познате у целом свету. Због његове нестварне 
лепоте, било да је она дело природе или људских руку, овде влада посебна атмосфера 
која од старог Рима до данас неодољиво привлачи туристе. Комо се од памтивека 
сматрало монденским летовалиштем. Оно обилује луксузним хотелима, у којима ноћење 
кошта и по 500 долара.  

 

  
Слика 9. Језеро Комо (извор: panoramio.com)  

 

                                                 
14 Станковић С., 'Језера света', Завод за уџбенике, Београд 2006.  
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Најпознатије туристичко место је насеље Комо. Од главног града Ломбардије, 
Милана, удаљено је свега 45 километара и захваљујући изузетно благој, готово 
медитеранској клими, преко читаве године привлачи путнике из целог света.Старо 
језгро града са остацима древног римског насеља претворено је у пешачку зону у којој 
се љупкошћу издваја Црква Сан Феделе са малим тргом окруженим савршено очуваним 
средњовековним грађевинама, као и катедрала Дуомо подигнута у 15. веку. Путеви око 
језера су одлични и сва места на његовој обали лако се могу обићи аутобусом, 
изнајмљеним аутомобилом, мотором, па чак и бициклом. Међутим, најлепши утисак о 
самом језеру и местима која га окружују стичу се уколико се оплови бродом или се од 
места до места провози трајектом. На његовим обалама смештена су бројна љупка 
рибарска села која такође вреди посетити. Белађо је, по мишљењу многих, најлепше 
међу њима, али, због најезде туриста у летњим месецима, безброј продавница сувенира, 
бутика и ексклузивних ресторана, ово месташце изгубило је своју аутентичност. Они 
који више воле нешто мирнија туристичка одредишта, треба да посете сликовите 
градиће Леко, Чернобио, Лаљо или Варену, средњовековно сеоце са каменим кућама и 
уским уличицама које од обале језера вијугају ка врху планине, где се налази дворац 
Векио и одакле се пружа панорамски поглед на најлепши део језера.  

 

2.3. Jeзеро Мађоре  
  

„Мађоре или Вербано, као и остала језера у регији, представља монденско 
одмаралиште. Налаз се на јужној страни Алпа, и ледничког је порекла. Има површину 
од 210 km²; највећа ширина му је 10,3 km; дужина 65 km, има запремину од 37 km³. 
Налази се на надморској висини од 193 m, са највећом дубином од 370 m. Главне притоке 
су  реке Тићино, Тоце, Мађија, Верзаска и Треза. У језеру се налазе Боромејска острва – 
Бела, Мадре, Супериоре, Сан Ђовани и Скољо дела Маргера; Брисаго острва – Велико и 
Мало; Кастели ди Канеро и Партегора. Има благу медитеранску климу. Поветарац који 
дува лети, даје свежину овој области, и на површини језера помало се мења боја. Овде 
има скоро 2300 сунчаних сати годишње, а просечна годишња температура ваздуха је око 
15,5 °C. Вода има пријатну температуру од 20 °C  до 22 °C у јулу и августу. Кише су 
најчешће у мају и новембру. Од вегетације, нараспрострањеније су лимун, магнолија, 
маслине и ловор.“15  

 
 Деценијама је Мађоре било уточиште имућних породица, углавном из северне 

Италије, али и из других крајева и то се види на сваком кораку. Данас ово језеру највише 
посећују туристи из Немачке и Француске. Скоро сваком детаљу око језера је посвећена 
пажња и уређен је на најлепши начин. Свака улица, свака капија, ограда или саксија су 
сређени и на свом су месту. Међутим, истовремено, осећа се атмосфера која би више 
приличила неком месту крај мора, на Медитерану. Боравак на овом језеру представља 
естетски доживљај своје врсте. У готово свим местима око језера могуће је пливати, 
плаже су шљунковите, понекад са крупнијим, понекад са мање грубим шљунком. 
Генерално плаже су чисте и добро одржаване. Вода у језеру Мађоре је веома чиста и 
јасна, тако да је идеална за рониоце. У неким местима провидност може бити и око 20 
метара. Поред пливања и роњења, заступљени су и остали спортови на води: једрење, 
јахтинг, парасејлинг...Они који више воле копно могу уживати у јахању, планинарењу, 

                                                 
15 Станковић С., 'Језера света', Завод за уџбенике, Београд 2006.  
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бициклизму, шетњи; а за оне који нису љубитељи активног одмора, ту су бројни 
ресторани и кафићи, у којима се може уживати у феноменалним италијанским 
специјалитетима и испијању капућиња. Најпознатија уристичка места на обали језера 
су: Арона, Базано, Бавено, Брецо ди Бедеро, Канеро, Канобио, Дормелето, Фондотоће, 
Лавено, Леса, Стреса и Вербанија.  

   
Стреса и Боромејска острва  - Чувени град Стреса, на 200 м надморске висине, 

има сјајан положај на језеру у заливу Боромео, одакле се виде Боромејска острва, главна 
је атракција у региону. Природни пејзаж, архитектонски драгуљи и блага клима, разлог 
су што се Стреса убраја у  једну од најпопуларнијих туристичких атракција у Италији. 
Посета Стреси је идеалан начин за опуштање и упознавање културе одједном.  Поседује 
четири плаже: Лидо, Лидо Блу, Локо и Версаљо. Од Стресе је лако доћи до три 
Боромејски острва. На острвима Бела и Мадре постоје раскошне палате и предивне 
ботаничке баште где се шепуре паунови, папагаји и фазани, у окружењу које није 
својствено овм поднебљу. Насупрот томе, острво Пескатори је познато по шармантној 
једноставности старог рибарског села. Ово острво се сматра једним од најживописнијих 
места на језеру Мађоре.   

 

  
Слика 10. Мађоре (извор: panoramio.com)  

Између Стресе и Белђирате, налази се вила Палавићино. Поред тога што је леп 
пример палате из средине деветнаестог века, Палавићино има зоолошки врт у свом 
огромном парку од 50 хектара. Овде, међу старим дрвећем и цвећем обложеним 
авенијама, живи више од 40 различитих врста сисара и птица . У самој  Стреса ,елегантна 
и атрактивна рива нуди незабораван поглед на залив Боромео. Поглед је подједнако 
изванредан са врха планине Мотароне (1491 m), која доминира над Стресом и нуди 
јединствен панорамски поглед. Мотароне је позната као "Планина два језера" 
захваљујући свом стратешком положају између језера Мађоре и једнако прелепог језера 
Орта.  

 
Арона – Опуштено и шармантно место, са неизбежном променадом поред језера, 

лепим трговима и улицама. Поглед на језеро и околне планине су зауставља дах. Она је 
и важан комерцијални град, железнички и друмски чвор и језерска лука. Арона се 
развила још као римско одмаралиште али нагли раст се дешава у средњем веку , посебно 
након што је постаје посед моћне породице Боромео, чији утицај на Арону се и данас 
види. Изнад Ароне издиже се статуа Сакро Монте ди Сан Карло, подигнута у част једног 
од чланова породице. Занимљив је и трг Пополо, где се налазе три капеле и гигигантска 
скулптура, 35. метара висока скулптура, која је завршена након 84 године. То је била 
највиша статуа на свету док Кип Слободе није направљен. Важна знаменитост је и Рока, 
војна тврђава која датира из 10.века, а ојачана је у 12. веку да би служила одбрани од 



38  
  

напада Фридриха Барбаросе. Уништена је од стране Наполеона 1800. године, али остали 
си  импресивни остаци, са којих је предиван поглед на језеро.   

Арона је такође дом Минеролошком музеју, у коме се налазе стене, минерали, 
кристали и других геолошки феномени; ту је и један Археолошки музеј.  

  

2.4. Тразименско језеро  
  
Тразименско језеро се налази у зеленом срцу Умбрије, са три стране је окружено 

брдима и спорадочним шумама, пољима кукуруза, сунцокрета, винограда и маслињака. 
Пољопривреда се овде и даље обавља традиционалним техникама. Представља место 
контраста и контраиндикција, прави је рај за дивље патке, корморане, лабудове и 
звиждаре; неколико  насеља се налази на језеру, нека од њих се налазе тик уз језеро, док 
су друга у близини, али се и она налазе под утицајем шарма и привлачности овог језера.  

  

  
Слика 11. Тразименско језеро (извор:bnb-trasimeno.com)  

  
 „Највеће је језеро на полуострвском делу италије, део је провинције Перуђа, у 

региону Умбрија. Језеро се налази јужно од тока реке По, и северно од оближње реке 
Тибар.  Са површином од 128 km2, незнатно je мање oд језера Комо. Ниједна велика река 
не истече и не улива се у језеро. Максимална дубина језера је 6 m, док просечна износи 
4 до 5 m; налази се на надморској висини од 257 m. Пре три милиона година, плитко 
море се налазило у овом делу Умбрије. Депресија формирана геолошких преломима, 
довела је до формирања данашњег језера. Историјски гледано, Тразименско језеро је 
било познато као језеро у Перуђи, и има велику важност за северозападну Умбрију и за 
тоскански Кијана округ. У праисторији, ово језеро се проширило готово до Перуђе. У 
језеру се налазе три острва, од којих је највеће Полвезе које обухвата површину од 1 
km2; друго по величини је Мађоре, које је и једино насељено са тридесетак рибара. 
Већина грађевина на острву датира из 14. века; треће острво је Миноре - Најмање, које 
је у потпуности прекривено вегетацијом, угавном боровима и маслињацима. На језеру 
се, 217. године п.н.е. одиграла чувена битка, у којој је Картагина под вођством Ханибала, 
однела победу над Римљанима, на чијем је челу био Гај Фламини. Битка је била толико 
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снажна да се верује како ни једна страна у тренутку борбе није осетила снажан потрес 
који је погодио тај део региона.“16  

  
Тразименско језеро је плитко, мутно, али и богато рибом, као што су штука, 

шаран и лињак. Језеро је уворно, односно ендореично, што значи да добија воду, а губи 
је једино испаравањем. Испаравање може довести до гомилања минерала у води, што 
доводи до осетљивости од загађења. Ипак, квалитет воде је и даље веома добар,  
вероватно због мале популације и недостатка великих фарми у области. Клима око језера 
је блага, са умереним зимама и топлим летима. Пливање је могуће од маја до септембра, 
када се температура воде у језеру креће од 19 до 24 °C.  

  
Поред хотела, туристи који посете језеро могу се сместити и у хостелима, 

апартманима, камповима и сеоским кућама. На језеру се налазе аквапарк и стаза за ауто 
трке који су изузетно популарни међу туристима, који такође могу уживати и у пливању, 
јахању, голфу и музејима.  
  

2.5. Језеро Болсена  
  

Језеро Болсена је кратерско језеро, настало пре око 300.000 година на месту 
некадашњег вулкана Вулсини. Налази се између винограда и маслињака у области 
Витербо, регија Лацио.  Има површину од 113,5 km², највећа ширина му је 11 km, највећа 
дужина 13 km; запремина језера је 9,2 km³. Налази се на надморској висини од 305 m, и 
највећа дубина му је 151 m. Два неактивна вулкана се издижу из воде, и представљају 
два острва – Бизентина и Мартана. 

 
Као у целој  централној Италији, клима на језеру Болсена је блага. У лето је 

потпуно суво и топло - посебно у јулу и августу када може бити стварно вруће, 35° - 40 
°C, тако да би се разгледање требало обавити ујутру или у вечерњим сатима. Зими, 
температуре су између 3° и 5 °C, понекад чак и мање од 0 °C. Због пријатне температуре 
у пролеће и јесен , која се креће од 8 до 25 °C, ово је најбоље време за посете језеру. 
Окружено је панорамским путем који повезује градове на језеру. 

   
Најбоље пешчане плаже се налазе у местима Болсена и Каподимонте. Језеро је 

идеално за купање, сунчање, опуштање на броду, али су такође интересантне и 
историјске знаменитости овог подручја. Овде се налази средњовековни град са истим 
именом, који има изузетне културне знаменитости; дворац из 14. века, у коме се налази 
музеј са остацима етрурске и римске цивилизације. Црква Сан Францесцо из 14. века 
сада служи као мала галерија или концертна дворана; ту је и црква Санта Кристина из 
11. века, сакривена испод ренесансне фасаде.  

  
Највећа предност овог језера је повољн положај, односно близина Рима, чији 

грађани практикују краткотрајне али честе посете овом језеру.  
  
  

                                                 
16 http://www.understandingitaly.com  
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3. Реке Италије и њихов туристички значај  
  

Карактеристике италијанске речне мреже су блиско повезане са морфолошким и 
климатским условима. Постоји само неколико десетина водотока дужих од 100 km. По, 
која је најдужа река Италије (652 km), има површину слива 74.970 km2, што је једнако 
четвртини националне територије. Друге важни реке су Адиђе и Пијаве, које силазе са 
Алпа уливају се у По; Арно и Тибар, теку кроз централну Италију и уливају се у 
Тиренско море. 

   
Италијански водотоци се мало користе за речни саобраћај због свог прилично 

ограниченог и променљивим протока. Велику важност имају речни режими; они су пре 
свега одраз падавина, а потом топљења снега и леда, тако да реке у области Алпа и 
Апенина имају највећу вредност; реке на Сицилији и у Калабрији често пресушују. 
Већина италијанскиh река је кратког тока, па је унутрашња пловидба могућа само на 
деловима тока реке По. Италијанске реке и планински потоци такође пружају прилику 
за пецање пастрмки, шарана, смуђа, штуке и другие врсте рибе. За слатководни риболов, 
потребан је годишња лиценца. Око 2.000.000 људи годишње учествује у риболову у 
Италији.  

 
 Лучно пружање Алпа, и њихов наставак у Апенинима главни је узрок да највише 

италијанских река отиче у Јадранкско море. Поред слива Јадранског мора, италијенске 
реке припадају  и црноморском, јонском, тиренском, лигурском и сливу Северног мора; 
неке реке отичу у језера Комо и Мађоре. У планинским деловима Италије, саграђене су 
многе хидроелектране, које са акумулацијским језерима битно мењају пределе, и уносе 
промене у занимању становништва, расподели насеља, саобраћајница. 

   
Постоји много предивниих река широм Италије, на које је довољно само да 

бацимо један  поглед да би схватили да се налазимо у прелепим пределима који се налазе 
у мирном окружењу. Оне су познате по свом историјском значају, прелепим околним 
пејзажима,  љупким градовима дуж својих обала или спортским активностима, као што 
је рафтинг, који се може упражњавати на њиховим водама. Управо ћемо о тим рекама, 
које имају највећи туристички и историјски значај, а самим тим и привредни, говорити 
у наставку овог рада.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



41  
  

  
Табела 5. Најдуже реке Италије  

Назив реке  Дужина (km)  Површина слива (km)  

По  652  74.970  

Адиђе  409  12.200  

Тибар  405  17.169  

Ада  313  7.979  

Ољо  280  6.649  

Танаро  276  8.324  

Арно  241  8.247  

Пијаве  220  4.100  

Рено  212  5.040  

Волтурно  175  5.550  

Таљаменто  170  2.916  

Офанто  170  2.780  

Брента  160  2.300  

Лири - Гаљирано  158  5.020  

Извор:еn.wikipedia.org/wiki  

   

3.1. Река По  
  

„По извире испод Котијских Алпа на висини од 2100 m. Слив се протеже од Алпа 
на западу до Јадранског мора на истоку и покрива површину од 74.900 km2 . Док 5%  
слива лежи у Швајцарској и Француској , највећи део се налази у северној Италији. Ту 
је њен басен највећи а главни канал најдужи (650 km). Просек падавина варира од 
максималних 2.000 mm у алпском опсегу до нешто мање од 700 mm у источним 
равницама, са годишњим просеком од 1.100 mm. Износ расположивих слатководних 
ресурса у басену реке По, процењује се на 77,7 mm3. Има 141 притоку. Ушће у Јадранско 
море јој је делтастог облика у близини Венеције.“17 

  
Њен басен је дом за око 16 милиона људи (2001), и заузима преко 24% територије 

Италије. Региони Пијемонт, долине Аоста, Лигурија, Ломбардија, Венето, Емилиа 
Ромања и Тоскана леже делимично или потпуно у њој. Слив реке По генерише скоро 
40% италијанског националног БДП кроз интензивну индустрију и друге привредне 

                                                 
17 Italian Ministry of the Environment and Territory Protection, 'Springs and spring watercourses: Springs in 

the Northern Italian plains', Удине 2009.  
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делатности. Пољопривреда у сливу је веома развијена, за коју се користи више од 
половине земљишта у сливу, и чини 36% укупне пољопривредне производње у земљи. 
Око 11.000 km2 обрадиве површине се наводњава из површинских водотокова. Дуж реке 
По постоји осам регионалних паркова и педесет природних подручја., у којима је могућа 
вожња чамцима. упражњавање риболова и једрење: По Парк у Кунеу, По Парк у Торину, 
Парк Ломбардо...Уз реку По, многи уметници су проналазили инспирацију, попут 
Вердија, Солдатија, Антонинија; стварана су многа уметничка дела, музика, писане су 
песме, романи; што доводи до тога да се у овој области налази 262 музеја. С обзиром на 
њену важност и величину слива, у сливу реке По никли су важни градски и туристички 
центри. Река протиче кроз многе важне италијанске градове, укључујући Торино, 
Пјаћенцу и Ферару. Повезана је са Миланом кроз мрежу канала званих 'бродови', који 
су дизајнирани уз помоћ Леонарда да Винчија. 

  
Милано – Милано се налази у северном делу Италије, у централно - западном 

подручју низине реке По, између река Тицино и Ада, и такође између реке По и 
најјужних обронака Алпа. Град је на равничарском терену, али непосредно северно 
почињу први брегови и брда. Милано нема излаз на море или реку, али не може се рећи 
да водотоци нису присутни. Тако је градска област окружена рекама Олоном на западу 
и Ламбром на истоку. Бројни канали повезују град са језерима на северу и рекама 
Ломбардије. Налази се у подручју влажне суптропске климе, магла и смог се сматрају 
редовним појавама. Просечна летња температура је око 28°C, а зимска 4°C.  

Други је по величини град у Италији, главни град округа Милано и регије 
Ломбардија у северној Италији. Милано се сматра „привредним срцем“ Италије. Град је 
такође и светски познат привредни, модни, спортски и медијски центар.Туризам је све 
важнији део градске привреде: у 2010. регистровано је више од 2,3 милиона 
међународних долазака, што чини 56% укупних долазака. Најважнија емитивна 
европска су тржишта Велика Британија, Немачка и Француска, док се од ваневропских 
земаља издвајају САД и Јапан. Просечни боравак туриста износи 3,5 ноћења; код 
иностраних туриста се креће од 2 до 5. Град опслужују три интернационална аеродрома, 
а представља и саобраћајно чвориште земље. У њему се налази центар железничке петље 
и веома је развијен друмски саобраћај.  

  
Слика 12. Трг Дуомо ноћу(извор: panoramio.com)  

 

Град има неколико популарних туристичких атракција, као што су градски Трг 
Дуомо, Миланска катедрала, Миланска Скала, стадион Сан Сиро, Галерија Виторио 
Емануеле, Национални музеј знања и науке „Леонардо да Винчи“, Музеј ослобођења, 
Музеј Мансонија... Обилује ексклузивним ресторанима и хотелима.  
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3.2.  Тибар  

  
Тибар извире код Верегета, планина Фумајоло, на висини од 1348 m, а улива се у 

Тиренско море код места Лидо ди Остија. Важније притоке су Кијашио, Кијани, Нера и 
Анијене. По дужини – 405 km, трећа је река Италије, и протиче кроз њен главни град 
Рим. Површина њеног слива износи 18.000 km2; просечан протицај је 230m3/s или око 7 
милијарди m3 (на основу дугорочног просека). У зависности од хидролошких прилика, 
максимално пражњење може да пређе 1.500 m3/s а може бити 60 m3/s. Доступност 
подземних вода у сливу је око 3,5 милијарди m3. Слив околине углавном карактеришу 
мале фарме. Најчешће гајени производи су воће, поврће и дуван. У Емилија – Ромањи, 
66% потрошње воде односи се на наводњавање; иначе, у римској општини, укупна 
количина потребне воде је око 450 милиона m3 , док је у остатку слива 5 пута мања. Што 
се тиче квалитета воде, 61% речне и 69% језерске воде у сливу је и више него 
задовољавајућег квалитета, осим у лето због мањка кише и птикока које доносе отпадне 
воде. 

  
Најважнија је река централне Италије, протиче кроз Тоскану, Умбрију и Лацио. 

Популарно зван „жута река“, Тибар има доста наноса али не прави делту, захваљујући 
јакој северној морској струји која тече близу обале, стрмој обали и тектонским 
наносима. Обала се од древних времена померила за око 3 km, оставивши античку 
Остију на сувом. Од пре једног века, обала у Фијумићину се помера за око 4 m годишње. 

  
Тибар је био важна трговачка река од времена Пунских ратова, када је лука Остија 

постала кључна поморска база. Када је лука затрпана муљем, крајем првог века изграђен 
је нови пут, Виа Портуенсис, који је повезивао Рим с новом луком, Фиумићино. Стари 
Римљани су повезали реку с одводним каналом и подземном мрежом тунела и канала да 
би довели воду у средиште града. Изградња модерног каменог насипа почела је 1876.  

 
У сливу Тибра има око 4,7 милиона становника (2009), око 60% живи у Риму. Све 

у свему, 83% становништва чини градско становништво. Топографија басена варира од 
низије до висоравни и углавном га карактерише умерена клима са топлим и сувим 
летима и хладним, влажним зимама. Највише падавина се излучи токо пролећа и јесени. 

  
У сливу реке има неколико заштићених подручја, од којих је најпознатији водени 

парк у Орвијету, Умбрија. Узузетно богатство флоре и фауне огледа се у храстовим 
шумама, који се овде јавља у неколико врста; ту су и кестен, клека, јагода; од животиња, 
присутни су дивља свиња, јелен лопатар, срна, јежеви, европски јазавац и лисица. У реци 
има око 40 врсти риба. 

  
Значај Тибра, у туристичком смислу се огледа пре свега у томе што он протиче 

кроз главни град Италије Рим, који представља једну од најпосећенијих дестинација 
света.  

 
Рим - Главни град Италије, познат широм света због своје богате историје и 

бројних знаменитости, али и трговима крцатих кафићима и ресторанима, који одишу 
опуштеношћу и живости. Налази се у региону Лацио у централној Италији на месту где 
се спајају реке Анијен и Тибар. Центар града се налази унутар копна око 24 километара 
од Тиренског мора, пружајући се до саме обале. Са 2, 7 милиона становника (2006.) 
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најбројнији је град Италије. Према легенди, основали су га браћа Ромул и Рем 753. 
године п.н.е. Град се касније развио у престоницу Римског краљевства, Римске 
републике и Римског царства. Године 1946. проглашена је Република Италија, тако да је 
Рим на неки начин постао једна од најмлађих европских престоница. Векови бурне 
историје и стално промењљивих културних и уметничких трендова су оставили 
неизбрисив траг у италијанској престоници. Познат је и као 'престоница две државе', с 
обзиром да се на територији Рима налази и самостална држава Ватикан, седиште 
римокатоличке цркве. Захваљујући културној свести папа Александра Шестог и Лава 
Десетог, и њиховој склоности ка лепим уметностима, која је од Рима направила 
ренесансни и барокни центар Европе, овај град се данас налази на листи десет 
најпосећенијих дестинација света, и три највеће атракције Европске уније (после Париза 
и Лондона). Има три аеродрома, и  важно је седиште италијанских железница. Такође 
има и две линије метроа.2005. године град је посетило 19,5 милиона туриста, што је 
пораст од 22,8% наспрам 2001. године.   

 

   
Слика 13. Поглед са Тибра (извор: www.telegraph.co.uk)  

  

Рим садржи огромну и импресивну збирку уметничких дела, скулптура, фонтана, 
мозаика, фрескака и слика, из различитих историјских периода. Један од симбола Рима 
је Колосеум (70-80), највећи амфитеатар икада изграђен у Римском царству. Овај објекат 
је имао капацитет од 50.000 посетилаца и користио се за борбе гладијатора. Листа веома 
значајних споменика античког Рима укључује Форум, Златну кућу, Пантеон, Трајанове 
стубове, Трајанову тржницу, Римске катакомбе, Циркус Максимус, каракаланска 
купатила, Константинову капију, Цестијусова пирамида, Уста истине...Најимпресивнији 
примерак ренесансне архитектуре у Риму је Микеланђелов Трг Кампидољо са Палатом 
Сенаторио, која је седиште градске владе. Током овог периода велике аристократске 
породице Рима су градиле раскошне грађевине као што је Квиринал, Палата Венеција, 
Палата Фарнезе, Барберини, Киђи, Спада...Рим је познат и по великим и величанственим 
трговима, који обично у центру имају обелиск, а углавном су изграђени у XVII веку. 
Главни тргови су Трг Навона, Шпански трг, Трг цвећа, Трг Венеција и Минервин трг. 
Најизразитији представник барокне уметности је Фонтана ди Треви. Центар Рима је 
окружен великим зеленим површинама и раскошним античким вилама, које су остаци 
круне вила које су окруживале папски град. Многе од њих су значајно разорене кроз 
шпекулације са некретнинама крајем 19. века; од преосталих је назначајнија Вила 
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Боргезе. У граду се налази и олимпијски стадион, на коме су одржане Олимпијске игре 
1960.; Рим је такође широко признат и као кулинарска и модна престоница света. 

  
У Риму влада типична средоземна клима; најпријатније време је од априла до 

јуна, и од средине септембра до октобра. Просечна највиша температура у децембру је 
око 14° C. У августу температура у најтоплијем делу дана често прелази 32° C, па је 
традиција да је управо тај месец сезона годишњих одмора, мада тај тренд опада па Рим 
постаје у потпуности функционалан током целог лета.   

  

3.3. Адиђе  
  

Адиђе је река која извире у покрајини Трентино – Алто Адиђе у Алпима, у 
близини италијанске границе са Аустријом и Швајцарском, на надморској висини од 
1.586 m, и улива се у Јадранско море. После реке По, најдужа је река у Италији, са 
дужином од 410 km; површина слива јој је 12.100 km2. Њене најважније притоке су Ноће, 
Изарко и Ависио. У свом горњем току снабдева све хидроелектране, и изузетно је важна 
за наводњавање, посебно у Венету. 

  
„Општи нагиб реке, од њеног извора до ушћа, је у распону од 53 до 0.91; ширина 

реке се креће од 40 m између Мерана и Болцана, до 269 m близу Зевиа, на јужном делу 
басена. У њеном сливу нема значајнијих језера, осим неколико веома малих и плитких 
попут језера Калдаро, Добијако, Терлаго и Ледро. Просечна количина падавина коју 
годишње прима, износи 900 mm. Што се тиче геолошког састава басена, на који су 
велики утицај имале речна и глацијална ерозија започете у раном кенозоику, њега 
одликује велика разноликост; у северном делу доминирају гранити и диорити, који су 
слабо пропустљиви; средњи део се састоји од доломита који су још слабије 
пропустљиви; док јужни део лежи на веома пропустљивим карбонантним стенама 
алувијалног порекла. Иако се налази у медитеранском подручју, има изразите 
карактеристике хидролошког режима северно европских река – протицај јој је већи у 
летњим него у зимским месецима; просечни протицај на ушћу износи 235 m3/s.“18 

  
Адиђе пролази кроз важна туристичка места у Италији, укључујући Тренто, 

Верону, Роверето и Адриу. Такође, пре уласка у ове градове, пролази поред живописног 
Бренерског Превоја у Алпима. 

  
Верона - Верона је драгуљ средњовековне архитектуре и уметности, каквих је 

много у Италији. Оно што је издваја, је прича о најлепшој и најтрагичнијој љубави свих 
времена, прича о Ромеу и Јулији. Верона се налази у северној Италији, у области Венето. 
Сместила се у јужној подгорини Алпа, на стратешки важном месту где долина реке 
Адиђе, као важан саобраћајни правац, излази из алпског предела у равничарски. 
Основана је у 4. веку п.н.е. и представља важан трговачки и културни центар Италије. 

  
Међу бројним знаменитостима архитектуре, а готово свака веронска фасада је 

историја, нарочито је привлачан римски театар – Арена. Саграђен је у 1. веку, имао је 
22.000 места, а по величини је трећи амфитеатар у Италији.Уз саму Арену налазе се и 

                                                 
18 Duzzin B., 'Chemical and physical characteristics of the waters of the adige river and its greatest tributaries 

running through the verona area italy', 1981.  
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остаци градских зидина из 265. године. Сведочанство о присуству Римске империје у 
овом граду је и Августово позориште на обали реке Адиђи. Најпосећеније цркве су црква 
Сан Зено Мађоре; уз цркву се налази високи звоник из 1045. године, Санта Марија 
Антика, затим готска црква Санта Анастазија, чија унутрашњости је украшена фрескама 
Завија, Писанела и Мантење. У Верони свакако треба видети и Градску палату, кућу 
Мазанти, ренесансну Лођу дел Консиљо, затим прекрасну ренесансну Палату дел 
Капитано, музеј у коме се чувају многа вредна дела италијанског сликарства и комплекс 
гробница породице Салиђери из 14. века. Посебно занимљиви су мостови на реци Адиђе, 
од којих је најпознатији Понте ди Пјетро – Мост од каменог зида.  
  

3.3. Арно  
  
  

Река Арно је, поред Тибра, најважнија река централне Италије. Њен слив 
обухвата област Тоскане, са којом се готово и поистовећује, и веома мали део Умбрије, 
и подељен је на шест под сливова: Казентино, Вал ди Кијана, Горњи Валдарно, Сијеве, 
Средњи Валдарно и Доњи Валдарно. Река извире на надморској висини од 1.385 m, на 
планини Фалтерона. Површина слива јој је 8.830 km2; дужина јој је 241 km, просечан 
нагиб нешто испод 0,06%; улива се у Лигурско море. Просечан проток јој је 90 m3/s, 
минимални 2,2 m3/s, максимални 2.250 m3/s. Знатно већи максимални проток од 4.100 
m3/s је израчунат током поплаве новембра 1966. Што се тиче геолошког састава басена, 
најзаступљенији су непропусна глина, лапорац, шкриљци и пешчари. Ове стене лако 
еродирају, и долази до интензивне денудације.  

 
Најважније притоке су Сијеве, Бисенцио, Ера, Елса, Пеза и Пеша, а најважнији 

градови кроз које протиче Фиренца, Емполи и Пиза. У јужном и средишњем делу слива 
налази се пространо побрђе познато по виноградарству и воћарству. Ова целина 
покрајине Тоскана, додатно прошарана бројним мањим старим насељима и усамљеним 
велепоседима, поседује изузетну лепоту, па је постала симбол појма "културни пејзаж", 
путем којег се ови предели чувају као национално благо. Најмања целина, али много 
значајнија од свог удела у покрајини (8%) је равничарска, која обухвата махом долину 
реке Арно.   

 
На туристе који у великом броју долазе у овај део Италије, највећи утицај имају 

Фиренца коју Арно дели на два дела, предивни пејзажи Тоскане, велики број 
термоминералних извора и криви торањ у Пизи.  

  
Фиренца - Један од најлепших градова у Европи, испуњен историјским 

реликвијама и уметничким ремек – делима, направљених од стране највећих мајстора 
хуманизма и ренесансе: Донатело, Ботичели, Микеланђело, Макијавели, Леонардо да 
Винчи, Галилео Галилеј само су неки од њих. У средњем веку Фиренца је постала важно 
економско, културно и финансијско средиште. Током новог века, била је престоница 
Великог војводства Тоскане под доминацијом породица Медичи и Лорена. Град је био 
прва престоница Италије у периоду 1865-1871. године, после уједињења Италије.  

  
Сваке године, Фиренца привлачи гомиле италијанских и страних туриста који се 

диве чудесним црквама, раскошним зградама и музејима који је чине јединственом. Река 
Арно, симбол је града као и многи људи који су овде живели и дела која су иза себе 
оставили. Најважнија привредна грана Фиренце је туризам, и он покреће друге гране у 
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граду и околини - угоститљство, саобраћај, производња хране и вина. Сваке године, од 
октобра до априла, туристи по бројности надвладавају домаће становништво. Фиренца 
има два аеродрома, и око 35.000 хотелских кревета и 23.000 других смештајних објеката, 
чиме се добија могућност за преко 10 милиона ноћења годишње. Велики број туриста 
посећује Фиренцу у склопу крстарења бродовима (до Ливорна), и у виду једнодневних 
излета који могу бити и у саставу екскурзија. 2007, град је рангиран као светски 59. 
најпосећенији град. Трећину туриста чине Италијани, док су од иностраних најбројнији 
Американци (20%), Немци (13%), Јапанци (8%), Британци (7,8%), Французи (5,7%) и 
Шпанци (5%).  

  
Милиони туриста диве се лепоти чувеног моста Понте Векио, палатама Уфици, 

Медичи Рикарди, Пити, Барђело, Векио; црквама Сан Спирито, Сан Лоренцо, Санта 
Кроче и катедрали Свете Марије Цветне. Од осталих грађевина највише се истичу 
Библиотека Медичи Лауренцијана, Археолошки музеј и Галерија дел Академија, у којој 
се налази чувена Микеланђелова статуа Давида.  

  

  
Слика 14. Понте Векио (извор: urbansplatter.com)  

  

4. Бање Италије и њихов туристички значај  
  

Бање у Италији су познате широм света захваљујући ефикасности лековитих 
вода, бројним услугама које нуде, али и веома погодном климом и природним лепотама 
предела у којима се јављају. У последњих неколико година, бањски туризам је поново у 
центру пажње услед повећане количине стреса у свакодневном животу. Повећање 
пажње менталном и телесном благостању, даје нови подстрек спа индустрији у Италији, 
после великог периода стагнације када су бање у питању, с обзиром на то да су дуго 
посматране само као места за лечење болести углавном старијих људи. 

У Италији , лековита својства изворске воде била су позната још у античко време, 
када је Хипокрит дао прве медицинске анализе воде са научне тачке гледишта. Током 
римског периода, термални феномен доживљава огроман развој. У почетку је употреба 
купатила имала искњучиво хигијенско значење; у неком каснијем периоду посета 
купатилима постаје саставни део културе а такође почињу да се користе и у терапеутске 
сврхе. Термални третмани у Италији имају веома дугу традицију, представљају 
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терапијску помоћ у лечењу одређених болести као и један од историјских стубова на 
којима је основана модерна западна медицина.  У 14. веку, бележи се појава првих 
тушева у купалиштима у бањи Борми; у 16. веку долази до развоја балнеотерапије у 
Европи, нарочито у Италији, где је била позната сулфатна бања у Абану и блата у 
Пердуи и Луки; у Венецији је 1553. године штампан европски спа директоријум који је 
бројао више од 200 бања. 

  
„Италија обилује термалним и минералним изворима који са благом климом чине 

одличну комбинацију за прави “расадник” бања. Има око 2.300 термоминералних 
извора, распоређених у 930 локација; око 1.000 извора је валоризовано. Италианске бање 
не обилују топлом водом у мери у којој нуде минералну "хладну", која се такође користи 
и за пиће. Две трећине извора чине хладне воде, док преостали прелазе 20°; најтоплији 
достижу температуру и од 100° C. Енергија топле бањске воде је значајна првенствено 
за лечење и благотворне сврхе, али у великој мери се користи и за грејање бањских 
хотела и објеката.  

Богатство топлих и минералних извора у Италији је резултат посебне геолошке 
структуре која је богата вулканским појавама и прожета, у сваком смислу те речи, густом 
мрежом канала подземних вода. У Северној Италији су многе бање никле на 
Еуганејским брдима у Венету - вулканској висоравни где куљају бројни топли извори. 
Главни облик лечења у овој области је балнеотерапија која се препоручује за реуматска 
обољења и проблеме у вези респираторног система и женских гениталних органа. Идући 
јужније, постоји низ термалних центара у Емилија-Ромањи на подножју Апенина. 
Многи од њих (Табијано, Салсомађоре, Кастрокаро) се идентификују са својим 
термалним водама у тој мери да је термин  'бања' део њиховог званичног имена. Овде 
извори имају сличне хемијске особине - претежно су воде сумпорасте, а често садрже и 
натријум хлорид, јодид или бромид. Ове бање се препоручују за широк спектар тегоба: 
метаболичке поремећаје, респираторние и васкуларне проблеме и болести коже. Тоскана 
је још једна италијанска регија са високом концентрацијом бања чија вода је у употреби 
још од древних времена. Најпознатије бање ове регије су Монтекатини, Сатурнија, 
Роселе (Црвена бања), Кјанћано и Кјуси. Бање у регији Лацио су повезане са вулканском 
активношћу која је обликовала морфологију већег дела региона. Тиволи, на периферији 
Рима, и Фјуђи нешто јужније су најпознатије бање овде. Вода у Фјуђију се посебно 
истиче за лечење камена у бубрегу.“19 

  
У јужној Италији бројне бање формирају лук око Напуљског залива, и од 

изузетне су важности. Ово је једна од најактивнијих вулканских зона у Италији, коју 
карактеришу велики слојеви магме у близини површине. Искија је међу најпознатијим 
термалним бањама у Италији и иностранству. Њене радиоактивне воде се посебно 
препоручују за артритис, реуматизам, гојазност и поремећај метаболизма. У регији 
Марке, заступљени су извори калцијум – бикарбонантне хладне минералне воде, 
погодне за дигестивне и болести метаболизма. Италија је светски позната и по ефектима 
подмлађивања својих термалних бања. Козметички третмани, масаже, слободне 
активности, као и ресторани светске класе, стварају комплетно спа искуство. Многе од 
традиционалних локација се налазе или у изградњи нових објеката или у процесу 
модернизације спа палата с почеткоа 20. века. Међу најпосећенијим, што због бањске 
понуде, што због лепог окружења и сликовитих предела, јесу Тосканске бање, мада не 
изостају и оне у северним деловима земље, покрајинама Трентино (Алто Адиђе) и 
Емилија - Ромања, које имају јако дугу традицију. Око 3 милиона туриста остварује 

                                                 
19 http://www.termeitalia.info  
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годишње преко 16 милиона ноћења у Италијанским бањама. Што се тиче структуре 
гостију, највећи удео у укупном броју посетилаца чине особе изнад 65 година, највише 
их долази из Немачке док је само четвртина Италијана. Италија има 10% удела на 
тржишту европског бањског туризма, док је удео бањског туризма у укупном бруто 
домаћем производу чак 18%. У Трентино -  Алто Адиђе, под називом 'Белвита' крије се 
удружење 31 велнес хотела. Основано је 1995. и заснива се на сарадњи хотела у виду 
консултација, едукација, промоција здраве исхране и слично, чиме доприносе 
заједничкој промоцији удружења. Хотели Белвита су углавном категоризовани са 4 
звездице, капацитета око 120 кревета по хотелу и остварују приближно 300.000 ноћења 
годишње. Нуде различите велнес садржаје, међу којима доминирају козметичке услуге, 
а ту је и богата културна понуда. 

   
Табела 6. Неке од најпознатијих бања Италије и регије којима припадају  

Регија  Бање  

Абруцо и Молизе  Караманико, Пополи, Рајано, Канистро  

Долина Аосте  Бања Светог Винсента, Терме ди Пре  

Апулија  Торе Кане, Маргарита ди Савоја,  

Базиликата  Рапола, Латронико – Лукане  

Калабрија  Луиђиане, Антонимина, Галатро  

Кампања  Искија, Монтесано, Телезе, Ањано  

Емилија-Ромања  Салсомађоре, Тибијано, Кастрокаро  

Фурланија  Арта, Марине ди Градо  

Лацио  Тиволи, Фјуђи, Помпео  

Лигурија  Ира, Пиња  

Ломбардија  Риванацано, Бормио, Мирадоло  

Марке  Аквасанта, Торе ди Палме, Карињано  

Пијемонт  Аљано, Винадио, Кродо  

Сардинија  Сардара, Аурора, Кастелдориа  

Сицилија  Горга, Имерезе, Сегеста  

Тоскана  Монтекатини, Кјанћано, Ситурнија  

Трентино – Алто Адиђе  Мерано, Комано, Доломија  

Умбрија  Асиси, Фонтекио, Сан Фаустино  

Венето  Абано, Бибионе, Салцано  
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4.1. Монтекатини  

  
  

Монтекатини Терме су познате по својим природним, минералним изворима, 
који се јављају још у доба Римљана, а за које се каже да делују исцељујуће. Ово је 
најпопуларнија дестинација Италије што се тиче бањског туризма, има велики број 
термалних извора, паркова и спортских терена и привлачи велики број туриста током 
целе године. Налазе се у средишњем делу Италије у округу Пистоја, покрајина Тоскана, 
50 km западно од Фиренце, на надморској висини од 30 m. Бања се налази у долини реке 
Арно, а северно од града се издижу Апенини.   

  
Ове воде потичу из хидро - минералног басена који се налази на дубини од 60 - 

80 метара, углавном припадају врсти хлорид – сулфат - натријум вода и бактериолошки 
су чисте.. Воде се  деле се на следећи начин:   

  
o Снажне воде: Терме Леополдина  - фиксни остатак на 180 °C: 21g /l; o Воде 

средње јачине: Терме Регина - фиксни остатак 17-18 g/l  o Слабе воде: Терме Ринфреско 
и Терме Тетућијо - фиксни остатак 4.9-7.5 g/l  

  
Њихове физичке, хемијске и фармаколошке особине су испитена са сваког 

медицинског и научног аспекта, до те мере да генеришу веома богату медицинску 
литературу. Истраживања су на тај начин је показала да оне имају изванредне позитивне 
ефекте на људско здравље и тело, посебно за лечење система за варење и метаболизма., 
док се блато користи за локомоторни апарат. Воде се користе као купке, третмани 
блатом, термо тушеви, хидро-масаже и за  инхалацију. Вода је углавном састављена од 
натријума, магнезијума и сулфата хлорида. Они такође садрже јод, бром, литијум, 
калцијум, калијум, силицијум, фосфате и сумпор  

  
Терапеутске особине бањске воде биле су познати још у време Римљана. 1417. 

прва човек који описује својства и терапеутске индикације ових вода је оснивач 
италијанске медицинске хидрологије Уголино де Монтекатини. Ипак, тек у 18. веку 
бања доживљава прави процват, да би у 20. дошло до масовне изградње нових објеката, 
што је било условљено великим бројем посетилаца. Изграђују се нова купатила, уводе 
се нови инхалациони третмани, долази до проширења Терме Леополдина, и 
реконструкције симбола Монтекатинија, Терме Тетућијо.  

  

  
Слика 15. Хотел Манцони, Монтекатини (извор: benessereviaggi.it)   
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 Данас, ова бања је превазишла изазов времена; одржала је свој шарм са 
историјским спа објектима али и са новим луксузним хотелима; поседује воду са 
неколико терапеутских својстава, велике зелене површине, спортске и конгресне 
објекте, бројне ресторане; домаћин је многих културних дешавања, и има широку 
туристичку понуду за све укусе. С обзиром да се налази у предивој Тоскани, гости ове 
бање могу не само да се лечи, него и да уживају у угодном боравку и поврате своје 
физичко и ментално благостање. Монтекатини се може похвалити са 1.700.000 
посетилаца годишње, од којих четвртину чине странци.   

  
  

4.2. Салсомађоре  
  
  

Салсомађоре је једна од најпознатијих бања, не само у Италији, већ и у свету. 
Налази се на северу земље, у провинцији Парма, регији Емилија Ромања. Насеље датира 
још из времена Римљана, који су били први који су користили воду, не толико за 
терапеутске сврхе, већ да би добили со из ње. Бањска активност је настала у другој 
половини 19. века, када су званично призната лековита својства воде. Ова нова 
делатност бањског града, даје велики подстицај туризму, тако да је ова бања данас једна 
од најлепших и најпосећенијих у Европи.  

  
Термалне воде Салсомађореа су богате минералима који датирају од пре више 

милиона година. 1839. године, захваљујући интуицији лекара Лоренца Берзиерија, 
откривено је значење ових лековитих вода којима је густина минерала пет пута већа од 
оних у Срецоземном мору. Коришћења минералних вода од стране кнегиње Марије 
Луиђије од Аустрије (1847), означава почетак историје бањског туризма. Воде су салсо 
- бромо – јодичне,  хипертонично термалне, хладне и долазе из дубоких бушотина са 
дубине од 800 - 1200 метара; температура воде је око 16 °C, и има 150 грама соли по 
литру. Ове термалне воде не садрже само висок проценат натријум хлорида, јода и 
брома, већ и многих других елемената који значајно проширују терапеутске ефекте. Због 
сланог раствора којим располаже, вода је идеална за инхалацију. Због присуства 
гвоздених соли које оксидују у контакту са ваздухом, вода је типичне црвенкасте боје.  
У бањи је присутно и блато које је изузетно лековито.  

  
Архитектура бање се одликује 'Liberty' art-nouveau стилом, где грађевина Терме 

Берзијери представља јединствен и спектакуларан пример. Термална палата, изграђена 
је 1923. и садржи многе симболе из оријенталне културе и мотивима из асирско - 
вавилонске и византијске архитектуре.  

  
У бањи постоји велики број хотела, луксузних спа – центара, ресторана и осталих 

пратећих садржаја неопходних за боравак посетилаца. Бања је одлично повезана са свим 
већим градским центрима Италије. Најближи аеродром се налази у Парми, која је од 
Салсомађореа удаљена 32 km. 2009. посетило је 1.350.998 туриста, са просечним 
боравком од 4,1 ноћења.  
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4.3. Кјанћано  
  

Кјанћано је бања са минералном водом обогаћеном лековитим елементима, која 
се налази на око 550 метара надморске висине; има одличну климу и изузетан 
географски положај. Налази се у провинцији Сијена, у регији Тоскана, 90 km 
југоисточно од Фиренце. Окружена је брдима са шумама храста, буковине, илека и 
кестена, и због благе климе и здраве, нетакнуте животне средине, бања је очувала 
значајну количину зеленила у својим парковима, јавним вртовима, вилама и хотелима. 
Данас се сматра једном од најбољих лечилишта у Европи. Бања располаже са око 200 
смештајних објеката, спремних да дневно прихвате 12.000 гостију.  

  
Бања Кјанћано је јединствено лечилиште чији купке су познати од античких 

времена. Најстарији етрурски налази датирају из 4. века пре нове ере и приказују богињу 
Силене. Према легенди, Силене која је била богиња лепоте за Етрурце, имала је обичај 
да се крије у извору, из кога је излазила окупана. Касније је тај извор добио и име по 
њој. Проток времена и разни народи који су се смењивали у овој области и доносили 
различите културе, нису запоставили основну карактеристику овог топлог земљишта - 
воду.   

  
У Кјанћану постоји пет различитих извора лековите воде: Аква Санта (Света 

вода), Сантисима, Силене, Санта Елена и Фуколи. Извор Аква Санта налази се у 
предивној, пространој и веома старој шуми. Вода има температуру од 33 °C, и веома је 
корисна у случају оболења јетре и жучи, као и у случају диспепсије гастроинтестиналног 
или билијарног порекла, билијарне калкулозе и након операције жучних канала. Вода из 
извора Сантисима је погодна за обољења дисајних органа, узрокованих загаћењем 
ваздуха. Хладна минерална вода са извора Фуколи је допуна Аква Санте. Налази се на 
површини истоименог парка. Ова вода је нарочито погодна за регулисање цревног 
тракта, регулише дијареју и испољава анти - инфламаторно дејство на гастродуоденалну 
слузокожу. Вода Силене има температуру од 38,5 °C и користи се балнеотерапији као и 
за припрему топлотних блата. Ефикасност воде се огледа у лечењу кардиоваскуларних 
проблема и циркулације. Вода Санта Елена је диуретик, и погодна је за лечење болести 
бубрега, метаболичких поремећаја и проблема уринарног тракта.  

  

  
Слика 16. Врт у Кјанћану (www.nonspecare.it)  
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4.4. Фјуђи  
  

  
Бања Фјуђи се налази у централној Италији, јужно од Рима, у провинцији 

Фрозиноне, регија Лацио. Доживљава славу у 14. веку, када Папа Бонифације Осми 
тврди да је излечио камен у бубрегу захваљујући овој води. Два века касније, 
Микеланђело такође говори о њеној лековитости.   

  
Ова вода је минерална, са веома ниским концентрацијама минералних соли.  

Пролази кроз древне вулканске депозите у Ернићи планинама, на релативно малој 
дубини од 8 до 20 m, чији еко – систем је, за дивно чудо, остао непромењен од стране 
човека. Овај предео је богат растињем кестена, храста и бора. У Европи је 
класификована као олигоминерална – те воде су лакше, и апсорбују се у телу много брже 
од других вода. Доказано садржи одређене компоненте "хуминске супстанце", која даје 
води корисно својство за здравље. Ова вода је ефикасна у разбијању и испирању камена 
у бубрегу и помаже у побољшању функције бубрега. Познато је и да помаже у уклањању 
метаболичког отпада из тела и евентуално да помогне избацивању токсина из бубрега 
преко система уринарног тракта. Многе старије генерације у Италији тврде да је корисна 
за одстрањење гихта, мокраћне киселине и може побољшати метаболизам.   

  
Фјуђи је била позната бања још од античких времена. Током ранијих векова 

многи људи су посећивали град само да би добили третман, како би излечили своје 
болести са чудотворном водом. Врло брзо Фјуђи се претворила у неку врсту локације 
модерног ходочашћа, где долазе људи из свих крајева Италије, али и из других 
Европских земаља. У тим временима, вода је често била резервисана углавном за 
племићке породице и важне аристократе у региону. Обичним људима је често било 
немогуће да добију воду за лечење својих болести. На срећу, ствари су се временом 
знатно промениле. Са развојем туризма, и изградњом хотела светске класе, Фјуђи је сада 
постала један од најзначајнијих здравствених центара у Европи. Постоји велики број 
луксузних хотела, ресторана и спа центара. Најпопуларнији хотел је Гранд Хотел 
Палацо, који располаже са 300 луксузних соба, теретаном, отвореним и затвореним 
базеном, и тениским тереном. Право време за посету овој бањи је од августа до 
септембра.   

  
4.5. Абано  
  
  
Бања Абано је једна од најпознатијих у Европи због својих термалних вода и 

блата. Налази се у Еуганејским брдима  на надморској висини од 14 m, у провинцији 
Падова, у области Венето. Ова брда су иначе позната по великом броју термалним 
изворима, формирана су пре око 34 милиона година од стране поплава у долини реке 
По, повезаних са локалним појавама вулканизма.   

  
Метеорске воде ове бање, одликују се геотермалном енергијом, чије температура 

износи константних 85 °C, чиме она представља неупоредив ресурс, јединствен у свету. 
Посебне карактеристике ових вода леже у даљини које оне пређу испод 'путујући' из 
незагађених Лезинских планинских басена, у Преалпима, до карбонатних стена на 
дубини од око 4.000 метара. Како ове воде путују на константно високим температурама 
и под високим притиском на удаљености од 80 километара, у просеку тридесет година, 
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оне постају обогаћене минералима дуж свог пута док не стигну до извора Абано бање. 
Ова вода је богата сољу, садржи бром и јод, и класификована је као хипер – топла, са 
остатком од 5.050 грама растворених минералних соли по литру. Њен специјалан 
хемијско - физички састав је идеалан за опуштање мишића, аналгетски ефекат је 
приметан после врло кратког времена у води.   
  

  
Слика 17. Абано (извор: www.abanano.it)  
  
  

5. Туристички значај италијанских ледника  
  

Иако се на територији Италије налзи 807 ледника, веома мали број њих је 
туристилки активиран. Они нису самостални туристички мотиви, већ углавном имају 
комплементаран карактер у склопу националних и регионалних паркова. У Апенинима, 
једини ледник вредан помена је Калдероне, док су на Алпима занимљиви Адамело, 
Форни и Мијађе.  

  
Калдероне – „Налази се у регији Абруцо, на северној падини Биг Хорна у масиву 

Гран Сасо у централним Апенинима. Смештен је у долини која је директно изложена ка 
северу, релативно затворена и у сенци два гребена Биг Хорна, на надморској висини 
између 2650 и 2850 метара надморске висине, и дугачак је нешто мање од 5km; има 
максималну дебљину од око 25 метара и заузима површину од око 4,5 хектара. 
Формиран је током глацијације у квартару. Између 1.800. и 2.000. године, ледник је 
изгубио око 420.000 m³, запремина му је смањена на око 90% и површине на 50%.“20  

  
Мијађе – „Овај ледник се спушта са јужне падине Мон Блана, у Долину Аосте. 

Дугачак је 10 km и заузима површину од 11 km2. На десној страни ледника, на 
надморској висини од 2020 m, налази се истоимено језеро. Овде се јавља спектакуларан 
феномен, где се ледене санте које висе са литица додирују са језером.“21  

 

                                                 
20 Pecci М., De Sisti G., Marino A., Smiraglia C., 'New radar surveys in monitoring the evolution of the 

Calderone glacier, Artic, Antartic and Alpine Research', University of Colorado, USA 2000.  
21 Smiraglia C., G. Diolaiuti, D. Casati & M.P. Kirkbride, 'Recent areal and altimetric variations of Miage 

Glacier (Monte Bianco massif, Italian Alps)', 2000.  
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Форни – „Налази се у Ломбардији, и припада националном парку Стелвио. 
Заузима површину од 11,3 километара квадратних. Током последњих 150 година, његова 
површина се смањила за 36%.  

  
Адамело – Налази се у високом пределу Валкамоника, у Ломбардији и Трентину. 

Највећи је међу италијанским ледницима, заузима површину од 17,66 километара 
квадратних,  и налази се између 2.550 и 3.530 метара надморске висине.“22  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

                                                 
22 Comitato Glaciologico Italiano, Campagne Glaciologiche, 'Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria', 

19782011.  
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Закључак  
  
  

Италија је земља која заиста има све што је потребно, да сваког посетиоца остави 
без даха. То је земља дуге историје, фасцинантне културе, уметности и архитектуре, 
музике, опере, моде и фантастичне кухиње, која се идеално сместила у централном 
Медитерану. Она је дом највећем броју места у свету, која припадају светској баштин 
УНЕСКО-а. Многи видови уметности налазе се свуда по земљи; италијански градови, 
као што су Рим, Венеција и Фиренца, светски су познати и вековима привлаче огроман 
број посетилаца из читавог света. Поред својих уметничких блага, Италија такође има 
прелепе обале, планинска језера и бање, које чине Италију идеалном дестинацијом за 
различите типове туриста. На копну оивчена Алпима, са обалама које запљускују топла 
средоземна мора, Италија са правом представља једну од пет најпосећенијих земаља на 
свету.   

  
Управо та мора су је великим делом и учинила идеалним местом за одмор. У 

целокупном туризму Италије, приморски туризам заузима прво место са учешћем од 
31%. Процењује се да се на обалама Италије остварује туристички промет од преко 20 
милијарди евра годишње. Оно што одликује италијански приморски туризам, је 
чињеница да осим рекреације, туристи уживају и у историјским знаменитостима, којих 
на приморју има у огромном броју. Велики туристички центри, дуге пешчане плаже, 
мала рибарска места или романтична острва, пружају све што је потребно савременом 
туристи. За посетиоце који воле мало мирнију варијанту, ту су италијанска језера, која 
се одликују великом атрактивношћу и која су током историје, својом лепотом 
привлачиле велики број уметника, песника и других љубитеља природе. У укупно 
оствареном туризму Италије, језера учествују са 7%.  

  
Иако реке, саме по себи нису туристички довољно афирмисане, њихова улога у 

туризму Италије је од великог значаја. Сама чињеница да се најпосећенији градови и 
највећи културни центри ове земље, Рим и Фиренца налазе на рекама које су током 
историје биле од изузетног значаја за њихов развој, довољно говори о улози река у 
турузму ове земље.   

  
Са око 2.300 термоминералних извора, Италија има одличну базу за развој све 

популарнијег вида туризма, такозваног 'wellness' туризма. Због савременог начина 
живота, који узрокује велику количину стреса, све већем броју људи, неопходна је 
ревитализација духа и тела. Италијанске бање учествују са импресивних 18% у 
државном бруто производу.   

  
За Италију се вековима каже да је она 'Bel Paese'. Када се погледа са каквим све 

лепотама располаже, културним, и пре свега природним богатствима међу којима се 
посебно истичу хидрографска, очигледно је да такав епитет и заслужује. Природно је 
било да једна таква земља буде међу туристички најразвијенијим и да привлачи велики 
број туриста.   
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Извод, ИЗ:   Италија је земља чије је хидрографско богатство изузетно 
утицало на развој туризма. Средоземна мора, језера у 
подгорини Алпа, градови од изузетног значаја који су никли 
на обалама великих река и богатство термоминералних 
вода, уврстили су Италију у сам врх најпосећенијих земаља 
света. Половина туристичких кретања у Италији, усмерена 
је ка хидрографским објектима.   
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Abstract, AB:   Italy is one of those countries whose hydrographic riches 
highly influenced the development of tourism.   
Mediterranean sea, lakes in the foothills of the Alps, cities 
of great importance on the banks of major rivers and a 
wealth of mineral waters, have put Italy at the top of the 
most visited countries in the world. Half of the tourist 
movement in Italy, is focused on hydrographic objects.   
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