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У Београду je промовисан најосунчанији дио Републике Српске. Промоција туристичких
потенцијала Требиња овог викенда у Београду догађај је који се препричава – колико
због добро осмишљене презентације, толико и због заиста високог квалитета
требињских вина и специјалитета херцеговачке кухиње. Под покровитељством
Министарства трговине и туризма Владе Републике Српске и уз свесрдну подршку
Представништа Републике Српске у Србији, туристички посленици Требиња, на челу са
вриједном и спретном Татјаном Булаjић, приредили су изузетно успјешну промоцију: у
петак увече у Вили Републике Српске на Дедињу, а у суботу пре подне на
најпрометнијем мјесту у Београду, испред “Руског цара“, у Кнез Михаиловој улици.

  

  

У петак је на дружењу са Требињцима и пријатељима Требиња у Београду, у Вили
Републике Српске, директор Представништва Српске у Србији, Млађен Цицовић,
поздраваљајући госте, у кратком обраћању нагласио значај представљања свих
потенцијала Републике Српске у Београду као привредном средишту овог дијела
Европе, па тако и значај и могућност представљања наших регионалних турстичких
потенцијала, гдје је Требиње сигурно један од најинтересантнијих. Татјана Булајић је тај
потенцијал требињског туризма представила информацијама о свим аспектима
успјешног туризма: хотели, мотели, конаци, лов, риболов, културно-умјетнички програми
и забавни садржаји, а Драган Анђелић, као један од најуспјешнијих винара у Требињу
говорио је о активности удружења винара ВИНОС.
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У суботу је у Кнез Михаиловој улици, око пулта Туристичке организације општине
Требиње било толико радозналих Београђана да је више него лако било подијелити
промотивни материјал и информатор о туристичкој понуди најосунчанијег дијела
Републике Српске. Важно је напоменути да су општем утиску и успјешности акције
допринијели симпатички чланови Културно-умјетничког друштво  ALAT SWISLION са
пјесмама и играма из тог краја.

  

Да Требиње заиста има велике туристичке могућности и да се, уз то, озбиљно и стално
ради на побољшању квалитета како туристичке понуде тако и организоване
презентације те понуде најбоље казују похвале и награде које је ова туристичка
организација добила на смотрама и сајмовима туризма у региону: Нови Сад, Крушевац,
Београд, Бањалука, Тузла... За само три године – десет похвала и награда. Честитамо.
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