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Трећи дан 39. сајма туризма у Београду је обиљежио велики број индивидуалних
посјетилаца штанду Републике Српске који су показали заинтересованост за градове
Бања Луку, Требиње, Вишеград, те за бање Лакташи, Врућицу и Кулаше, као и за
Национални парк Сутјеска и Фочу.

  

Туристичка организација Града Бања Лука је представила пројекат "Биографска карта",
те гастро и видео презентацију туристичке понуде града. У склопу презентације ТОБЛ-а
велико занимање је изазвао и наступ Етно групе Траг.

  

  

Током дана одржан је састанак Наде Јовановић директорице Туристичке организације
Републике Српске са Маријом Лабовић директорицом Туристичке организације Србије,
те са Миодрагом Поповићем, директором Туристичке организације Београда, на којима
су договорени заједнички наступи у циљу промоције регионалног туристичког производа
за далека тржишта.
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Градоначелник Лука Петровић је обилазећи штандове туризма и вина Републике Српске
изразио велико задовољство због, како је рекао, “велике заинтересованости за
Републику Српску”.

  

Без обзира на све кризе Република Српска је повољно станиште за инвестиције и
убјеђени смо, на основу ових контаката које смо имали, да ће Република Српска имати
додатне инвестиције већ од ове године. Људи желе да бораве у Репиблици Српској –
рекао је Петровић.

  

Обављен је низ контаката који ће бити препознати у наредном периоду и кроз нашу
инвестициону конференцију коју организујемо у Требињу, а и кроз развој туризма
Републике Српске – истакао је Петровић и додао да су највећи адути етно туризам,
здрава храна и традиционално гостољубље.

  

Имамо кањоне ријека, планине и природне садржаје села и мјеста око градова која су
сачувана. Истичемо се и са значајно повољнијим цијенама у односу на остале земље
региона. Годинама значајно улажемо у туризам. Прије десетак година Требиње је имао
само један хотел, а данас имамо 12 хотела и мотела у Требињу, а граде се још три.
Требиње ће бити носилац развоја туризма у Републици Српској – закључио је
градоначелник Петровић.

  

  

Са његовом оцјеном сложио се и Марко Радић, в.д. директора Туристичке организације
града Требиња. Анализирајући претходну сезону он је навео да је у Требињу за 18% био
повећан број гостију у односу на 2015. годину.

  

У изградњи су нови хотели што ће повећати број смјештајних капацитета у Требињу, а
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планирамо и неке нове садржаје. Наиме, по први пут ће се организовати Требињско
културно љето. У фази смо договора да направимо промоцију Гуче. Ускоро ћемо да
радимо и званични сувенир града. Преговарамо да будемо домаћини научних
конференција – набројио је неке од планова в.д. директора Туристичке организације
Требиња Марко Радић.

  

  

У винима Српске поред бројних посјетилаца уживлала је и наша прослављена глумица
Тања Бошковић.

  

Извор: Представништво РС/Слободна Херцеговина
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