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Промоција Јахорине и Источног Сарајева
Више од 60 одсто туриста на Јахорини долази из Србије, што говори да је та планина
једна од омиљених за љубитеље скијања из Србије, речено је данас у Београду гдје је, у
оквиру Зимског сајма туризма, представљена зимска туристичка понуда Јахорине за
наредну сезону и града Источно Сарајево.

Туристичку понуду су заједнички представили Туристичка организација Источно
Сарајево, Олимпијски центар "Јахорина" и Удружење хотелијера "Јахорина", које на
данас отвореном Зимском сајму туризма на Београдском сајму имају заједнички штанд.

У оквиру презентације, Представништву Републике Српске у Србији и Туристичкој
организацији Београда уручено је признање "Сребрна пахуљица", које додјељује
Туристичка организација града Источно Сарајево за дугогодишњу афирмацију
туристичких вриједности Јахорине.

Признање је у име Представништва Српске у Београду примио директор
Представништва Млађен Цицовић, а у име Туристичке организације Београда њен
директор Дејан Веселинов.

Директор Туристичке организације града Источно Сарајево Саво Ковач рекао је Срни
да је ова презентација најбољи начин да се пажња јавности окрене према туристичким
мјестима у Источном Сарајеву, а прије свега на олимпијску љепотицу Јахорину.
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Он је навео да је прошле године на простору Источног Сарајева остварено око 100.000
ноћења туриста, највише из Србије, а затим из Хрватске и Словеније.

Директор Олимпијског центра "Јахорина" Бранко Короман рекао је да је на Јахорини,
која се може мјерити са свим зимским туристичким центрима у региону, већ отворена
зимска туристичка сезона, а приводи се крају промовисање туристичке понуде на неким
циљаним тржиштима, као што су Загреб, Љубљана и Београд.

"Јахорина и ове године има неке новитете за посјетиоце, а завршен је и пројекат
инсталације `хаубе`. У току је завршетак гараже на Пољицама, као и шестосједа на
Скочинама вриједног више од девет милиона КМ, који ће, вјероватно, бити отворени
пред новогодишње празнике", рекао је Короман.

Он је рекао да се у Јахорину стално инвестира, попут вјештачког осњежавања стазе
Скочине, а идуће године је планиран наставак вјештачког осњежавања и представљање
трогодишње визије за Олимпијски центар "Јахорина".

Говорећи о добијеном признању, Цицовић је рекао Срни да промоција Јахорине
представља посебно задовољство, посебно када се постигну одређени резултати, те да
Представништво Српске у Србији даје свој допринос да се туристички потенцијали
Јахорине искористе максимално.

Цицовић је рекао да је Влада Републике Српске значајно инвестирала у инфраструктуру
на Јахорини, те додао да сама чињеница да је више од 60 одсто туриста на Јахорини из
Србије говори да је та планина једна од најомиљених за љубитеље скијања из Србије, па
јој не треба нека посебна презентација, него само представљање новитета.
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Веселинов је изразио задовољство због добијеног признања, напомињући да Туристичка
организација Београда и Туристичка организација Источног Сарајева имају потписан
протокол о сарадњи и да се међусобно помажу и промовишу.

Он је рекао, на презентацији у београдском хотелу "Бутик" на Дедињу, да је Јахорина
актуелна с обзиром на своју зимску понуду, услове за скијање, природу, атмосферу и
гастрономску понуду, те позвао Београђане да своје зимске одморе проведу на
Јахорини.

У Београду је данас отворен 27. Међународни сајам зимског туризма "Еxspo - zim 2012"
на коме Туристичка организација Источно Сарајево, Олимпијски центар "Јахорина" и
Удружење хотелијера "Јахорина" на заједничком штанду представљају Јахорину и њену
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туристичку понуду за наредну зимску сезону.

На сајму је представљена укупна туристичка понуда Источног Сарајева, са акцентом на
Јахорину и нови шесторосјед који ће од ове сезоне бити у функцији на стази Скочине и
који ће допринијети бржем и бољем транспорту скијаша и њиховој безбједности.

Цијена смјештаја на Јахорини за једну особу износи између 20 евра и 120 евра дневно, у
зависности од категорије смјештаја и дијела сезоне. Дневна ски карта кошта око 17
евра, а седмодневна 92 евра.

Извор: СРНА
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