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Туризам Републике Српске и ове године репрезентативно на београдском сајму
туризма, а винари и виноградари Српске на сајму BeoWine      

На овогодишњем Сајму туризма у Београду од 22. до 25. фебруара туризам Републике
Српске биће представљен на штанду Туристичке организације Републике Српске у хали
4 Београдског сајма, а винари и виноградари Републике Српске на сајму BeoWine у хали
3 на штанду Представништва Републике Српске у Србији.

  

Представништво Републике Српске у Србији и Туристичка организација Републике
Српске ће на репрезентативном штанду на београдском сајму туризма представити
најатрактивније програме и понуде туристичких организација из Републике Српске.
Представништво Републике Српске ће, истовремeно, представити винаре и винограде
Републике Српске на престижном сајму BeoWine у хали 3.

  

Свечаном отварању Сајма туризма у хали 4 Београдског сајма у четвртак, 22. фебруара
у 12.15 сати присуствоваће Предраг Глухаковић, министар трговине и туризма у Влади
Републике Српске и Златан Клокић, министар за економске односе и регионалну
сарадњу, Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Србији,
Александар Ђурић, савјетник за туризам у Министарству трговине туризма и Нада
Јовановић, директор Туристичке организације Републике Српске. Они ће у 14 сати у
хали 3 Београдског сајма присуствовати и свечаном отварању овогодишњег BeoWine
сајма.

  

Промоцијама и презентацијама на штанду Туристичке организације Републике Српске и
штанду винара и виноградара Републике Српске на Сајму туризма и сајму вина у
Београду током четири сајамска дана присуствоваће и Драгана Ристић, помоћник
министра трговине и туризма Републике Српске, градоначелници и начелници градова и
општина Рерпублике Српске, као и директори градских и општинских туристичких
организација из Републике Српске и велики број представника туристичке привреде из
Републике Српске.

  

Четрдесети, јубиларни сајам туризма у Београду окупиће ове године, под слоганом
„Одмор те чека“, више од хиљаду сто излагача из Србије, региона и свијета, који ће на
31.000 квм изложбеног простора покушати да своје туристичке програме и понуде
представе као атрактивније и повољније од других. У тако великој конкуренцији на овом
сајму, који више од тридесет година испуњава све свјетске стандарде, Туристичка
организација Републике Српске ће у четири сајамска дана, од 22. до 25. фебруара, на 84
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квм репрезентативног  изложбеног простора у хали 4 Београдског сајма
заинтересованој публици представити не само могућности љетњег и зимскох одмора на
планинама, ријекама, језерима и бањама Српске, него и многе пратеће програме уз
кулинарске специјалитете и изврсна вина из Херцеговине и Крајине.

  

Сајам туризма у Београду је нашим туристичким организацијама постао посебно
значајан, јер у Републику Српску највише туриста долази управо из Србије, али су
представници туристичких организација из Српске припремиле занимљиве туристичке
програме и за потенцијалне туристе из других дијелова овог региона и, наравно, из
свијета.

  

Током трајања сајма, на штанду ТОРС-а ће бити представљене најатрактивније понуде
наших туристичких дестинација, са акцентом на програме и садржаје у којима туристи
могу да уживају у предстојећој прољетној и љетној сезони која је пред нама – понуда
авантуристичког туризма, националних паркова, city break дестинација: Бањалука,
Вишеград, Требиње, бањских центара, манифестација риболовних ревира Српске и
бројних других атрактивних дестинација у нашој земљи. Свакако, значајна пажња биће
посвећена и промоцији Олимпијске љепотице Јахорине, која ове сезоне сија у пуном сјају
и остварује феноменалне резултате, за сам крај сезоне припремају велики фестивалски
догађај Ф84, чија ће промоција такође бити одржана током трајања овог сајма, а
комплетан програм дешавања на туристичком штанду Републике Српске у хали 4
можете погледати  ОВДЈЕ .

  

Представништво Републике Српске у Србији обезбједило је ове године винарима и
виноградарима из Републике Српске заиста лијеп репрезентативни штанд са 63квм2 изл
ожбеног простора у хали 3, а винари и виноградари вјерују да ће им квалитет вина и ове
године донијети заслужене награде. Промоције и дегустације вина почињу већ првог
сајамског дана 22. фебруара и трајаће све до проглашења побједника у оштрој
конкуренцији квалитетних вина нашег региона посљедњег дана Сајма.

  

Као и претходних година, Представништво Републике Српске је припремило одличне
могућности за врхунску презентацију вина из Републике Српске на BeoWine-у,
манифестацији која – у оквиру београдског сајма туризма – из године у годину постаје
све значајнија и популарнија. Кад се зна да су на претходним BeoWine манифестацијама
винари из Републике Српске однијели кући доста престижних награда, та
манифестација им је постала још значајнија.
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На BeoWine-у ове године из Републике Српске своја вина представиће:  Подруми Вукоје,
Подруми манастира Тврдош, Вински подрум Анђелић, Вински подрум Аћимовић,
Винарија Руњевац, Сеоско домаћниство породице Бањац, Подрум вина Панић, Винарија
Ђелмо и Подрум вина Секуловић.
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