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IRomânia are un avantaj esenţial faţă de alte ţări, 

prin faptul că, datorită unui potenţial turistic bogat 
şi variat, poate oferi, în mod practic, toate formele 
de turism solicitate: sejur pe litoral, în staţiunile de 
munte, în staţiunile balneoclimaterice, de sporturi 
de iarnă, vânătoare, pescuit, circuite turistice 
culturale şi obiective mânăstireşti ... Bucovina, una 
dintre cele mai pitoreşti regiuni din România are 
valenţe turistice ce-i conferă statutul de zonă 
turistică cu caracter de unicat european şi mondial. 
O probează atât natura cât şi oamenii cu creaţiile lor 
originale. Ţinutul Bucovinei care reprezintă cea mai 
mare parte a judeţului Suceava, deţine aproape 4% 
din suprafaţa României. Natura a fost deosebit de 
darnică cu acest ţinut legendar, astfel că turistul 
poposit aici poate opta pentru nenumărate 
obiective turistice naturale şi antropice, majoritatea 
obiectivelor naturale constituindu-se în rezervaţii.
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România are un avantaj esenţial faţă de alte 
ţări, prin faptul că, datorită unui potenţial 
turistic bogat şi variat, poate oferi, în mod 
practic, toate formele de turism solicitate: sejur 
pe litoral, în staţiunile de munte, în staţiunile 
balneoclimaterice, de sporturi de iarnă, 
vânătoare, pescuit, circuite turistice culturale şi 
obiective mânăstireşti ... Bucovina, una dintre 
cele mai pitoreşti regiuni din România are 
valenţe turistice ce-i conferă statutul de zonă 
turistică cu caracter de unicat european şi 
mondial. O probează atât natura cât şi oamenii 
cu creaţiile lor originale. Ţinutul Bucovinei care 
reprezintă cea mai mare parte a judeţului 
Suceava, deţine aproape 4% din suprafaţa 
României. Natura a fost deosebit de darnică cu 
acest ţinut legendar, astfel că turistul poposit 
aici poate opta pentru nenumărate obiective 
turistice naturale şi antropice, majoritatea 
obiectivelor naturale constituindu-se în 
rezervaţii. 
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