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У Кнез Михаиловој улици у центру Београда данас је представљена туристичка понуда
Требиња на десет типских штандова, на којима су Београђани и туристи из иностранства
добили прилику да пробају чувене херцеговачке специјалитете, вина и ракије.

  

  

Пажњу је изазвало извођење сплета традиционалних игара и пјесама из Херцеговине
Културно-умјетничког друштва „Алат Свислајон“, а на штандовима су престављени Град
Требиње, Музеј Херцеговине, Херцеговачка кућа, вина шест винарија, ресторани, Аква
парк „Град Сунца“, туристичке организације и произвођачи меда и љековитог биља.

  

  

Презентацију Требиња посјетио је и градоначелник Мирко Ђурић који је истакао да је
представљање тог града са југа Републике Српске и његових садржаја, први пут
организовано на овакав начин у центру главног града Србије.

  

- Храна је добра, од 27 винарија у Републици Српској, 23 су у Требињу, вјерски туризам
је такође заступљен и има шта да се види – духовни центар Мркоњићи, родно мјесто
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Светог Василија Острошког, Манастир Тврдош, херцеговачка Грачаница, све је то нешто
што треба посјетити, а имамо и највећи аквапарк у региону - `Град Сунца` - навео је
Ђурић.

  

  

Шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић рекао је да је
промоција туристичких потенцијала Требиња у Београду организована заједно са
Туристичком организацијом Београда, а у складу са договором са састанка министара
пољопривреде Републике Српске и Србије и градоначелника Требиња и Београда.

  

- Овдје можемо да видимо на најбољи начин шта је то због чега сви кажу да је Требиње
изузетно пожељна и интересантна туристичка дестинација и да завређује да га се
посјети - истакао је Цицовић.

  

Директор ТО Београд Миодраг Поповић изјавио је да Београђани доста знају о Требињу
и да ове године очекује највећи број посјета Београђана у протеклих неколико година, а
најавио је и представљање Београда у Требињу.

  

Директор ТО Требиње Мирјана Путица је истакла вишестру туристичку понуду Требиња
и најатрактивније локације за туристе међу којима су центар града са љетном баштом
Платани, живописна зелена пијаца, Градски парк Јован Дучић, бројни културно
историјски споменици, стари град Кастел, са много угоститељских и занатских радњих,
Музеј Херцеговине, као и бројни манастири и други вјерски објекти.

  

Представљање туристичке понуде Требиња у Београду трајаће вечерас до 21.00 час, и
сутра (27.јуна) од 10.00 до 12.00 часова.
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