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Наступ Републике Српске на 35. међународном сајму туризма
      

И ове године, Туристичка организација Републике Српске и Представништво Републике
Српске у Србији, у сарадњи са Министарством трговине и туризма и Министарством за
економске односе и регионалну сарадњу Владе Републике Српске, организују
јединствено представљање туристичких потенцијала Републике Српске на 35.
међународном сајму туризма који ће се одржати од 21. до 24. фебруара 2013. године у
Београду.

  

На заједничком штанду Републике Српске, у хали 4 Београдског сајма, своју понуду
представиће туристичке организације сљедећих градова и општина: Бања Лука,
Лакташи, Приједор, Козарска Дубица, Дринић, Шипово, Зворник, Вишеград, Источно
Сарајево, Власеница, Бијељина, као и рекреативно-бањски центар бања
Врућица-Теслић и чланови рафтинг клубова Републике Српске са опремом. Уз
заједнички штанд РС, Туристичка организација Требиње ће самостално представити
туристичу понуду Требиња и винске подруме, а и Етно село „Станишићи“ ће се посебно
представити са својом понудом.

  

На отварању сајма, 21. фебруара у 11 сати - галерија хале 4, биће присутни: испред
Министарства трговине и туризма Републике Српске - помоћник министра за трговину и
туризам Александра Трифковић, испред Министарства за економске односе и
регионалну сарадњу - помоћник министра Јована Чаркић, те директор Туристичке
организације Републике Српске Нада Јовановић (која ће бити ангажована на сајму до
његовог завршетка) и директор Представништва РС у Србији Млађен Цицовић.

  

На овогодишњем сајму туризма на штанду Републике Српске програмом су предвиђена
сљедећа дешавања:

    
    -  у петак, 22. фебруара, од 13 часова Туристичка организација Бијељине
представиће понуду града Бијељине уз садржајан културно-умјетнички програм;   
    -  у суботу, 23. фебруара, од 12 часова Туристичка организација Бање Луке
представиће гастрономску понуду и видео презентацију туристичких производа и
потенцијала града Бања Луке;   
    -  у суботу, 23. фебруара, од  13 часова Еко-Зона Шипово представиће понуду на
тему: „Љепота разноликости – Богата туристичка понуда општине Шипово“, Ненад Ц.
Бужанин, координатор за припрему пројеката и сарадњу, Еколошко-промотивно
удружење „Еко Зона – Шипово“;   
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    -  такође, у суботу 23. фебруара, од  13,20 часова представиће се Удружење радника
угоститељства и туризма РС као фактор унапређивања конкурентности туристичке
понуде Републике Српске - Жељко Татић из Удружења радника угоститељства и
туризма.   

  

Као посебну занимљивост издвајамо да ће све дане сајма на штанду Републике Српске,
испред етно насеља „Краљевско село Котроманићево“, присуствовати витезови у
традиционалној витешкој одјећи и да ће посјетиоци  имати прилику да се с њима
фотографишу.

  

Увјерени смо да ће се, поред богате туристичке понуде, кроз поменути програм на
штанду Републике Српске, посјетиоцима упечатљиво представити и приближити дио
богатог културног насљеђа и традиције Републике Српске.
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