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У оази зеленила, у подножју планине Леотар, налази се град који одише духом Медитерана 
и сматра се једним од најљепших у Републици Српској. Прелијепи крајолик га чини веома 

атрактивним за многе посјетиоце...

In an oasis of greenery with its typical Mediterranean spirit, at the foot of Leotar mountain, lies Trebinje, 
one of the most beautiful towns in the Republic of Srpska. Its magni� cent scenery makes it very attrac-

tive for many visitors...
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Требиње је смјештено на самом југу Републике Српске (Босне и Херцеговине), на раскрсници путева, између градова 
под заштитом UNESСО-а (Котор, Мостар и Дубровник), на само 25 km од обале Јадранског мора.
Изузетно повољан саобраћајно-географски положај и блага медитеранска клима са великим бројем сунчаних 
дана годишње (260) чине га идеалним мјестом за живот, али и савршен одмор, те погодује развоју различитих 
пољопривредних култура.
Налази се на 273 м надморске висине, обухвата површину од 904 km2 и има 32.000 становника.
Економски је, културни и туристички центар источне Херцеговине и важи за веома складно изграђен и урбанистички 
уређен град. 

Trebinje is located in the southernmost part of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina),on the crossroads between the 
towns under the protection of UNESCO (Kotor, Mostar and Dubrovnik), and only 25 kilometers away from the Adriatic coast.
Very favorable tra�c-geographical position and Mediterranean climate with a lot of sunny days (260 a year) makes it an ideal 
place for living or spending a perfect vacation and it also favors cultivation of various agricultural crops.
It has 32 000 inhabitants and occupies an area of 904 square kilometers, at an altitude of 273 meters.
Trebinje is an economic, cultural and tourist center of the East Herzegovina region. It is rather harmoniously built and well 
planned town. 



Кроз своју дугу и бурну 
историју Требиње је увијек 
представљало раскршће 
путева и везу између 
Медитерана и унутрашњости 
Балканског полуострва. 
Тим путем пролазили су 
Илири, Римљани, Словени, 
Византијци, средњевјековни 
владари Немањићке државе, 
а потом Отоманска империја 
и Аустроугари, те на 
послијетку Требиње постаје 
град на тромеђи Босне и 
Херцеговине, Црне Горе и 
Хрватске.
Свака од ових епоха и владара 
у њима, остављала је траг и 
дала печат овдашњој култури, 
духовној и материјалној.
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КАМЕНА ОАЗА И РИЗНИЦА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЉЕЂА



55

� roughout its long and turbu-
lent history Trebinje has always 
been a crossroads and a link be-
tween the Mediterranean and 
the interior of the Balkan Pen-
insula. � e lllyrians, Romans, 
Slavs, Byzantines, medieval rul-
ers of Serbian Nemanjic state, 
and then the Ottoman Empire 
and the Austro-Hungarians 
all passed this crossroads, and 
eventually Trebinje became a 
town on the border of Bosnia 
and Herzegovina, Montenegro 
and Croatia.
All these eras and rulers le�  their 
traces and marked local culture, 
both spiritual and material. 

A STONE OASIS AND A TREASURY OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE
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СТАРИ ГРАД КЛОБУК из IX вијека је најимпозантнији 
и најстарији средњевјековни град-тврђава на простору 
БиХ. Остаци града налазе се 25 km од Требиња према 
Никшићу (Црна Гора). Овај средњевјековни град-тврђава 
проглашен је 2006. године националним спомеником БиХ. 
У новије вријеме локацију Клобука је посебно афирмисао 
филм “На млечном путу” (чији су бројни кадрови 
снимљени управо на овој локацији) свјетски познатог 
српског режисера Емира Кустурице у којем је главну 
женску улогу играла једна од најпознатијих филмских 
дива, италијанка Моника Белучи.

OLD TOWN KLOBUK of Klobuk from the ninth century is 
the oldest and most impressive medieval castle- fortress on the 
territory of BiH. � e remains of the town are located 25 km 
away from Trebinje, on the road to Niksic (Montenegro). � is 
medieval castle-fortress was declared a national monument 
in 2006. In the recent times, Klobuk was popularized in the 
movie ‘On the Milky Road’ (good part of the movie was shot 
at this location) by the world-famous director Emir Kusturica. 
Monica Bellucci, one of the world’s most famous movie divas, 
was a leading actor in the movie.

СРЕДЊЕВЈЕКОВНИ ГРАД 
МИЧЕВАЦ из XI вијека налази 
се на десној обали ријеке 
Требишњице, 2 km узводно 
од Требиња. Имао је веома 
важан стратешки положај, јер 
је штитио комуникацију која је 
повезивала Дубровник и шире 
залеђе. Мичевац се налази на 
листи националних споменика 
БиХ.

THE MEDIEVAL TOWN 
MIČEVAC from the 11th cen-
tury lies on the right bank of the 
river Trebišnjica, 2 km upstream 
from Trebinje. It had a very im-
portant strategic position because 
it protected the road that linked 
Dubrovnik with the hinterland. 
Mičevac is on the list of national 
monuments of BiH.

Требиње је окружено некадашњим аустријским војним 
утврђењима. Најпознатије од њих је свакако утврђење 
Страч изнад Требиња. За разлику од осталих тврђава, 
Страч је највећим дијелом укопан у земљу чиме је стекао 
епитет најмистичнијег објекта из тог периода. Синоним 
снаге и моћи овог утврђења представљају гвоздене 
топовске куполе на врху објекта које и даље одолијевају 
зубу времена.

Trebinje is surrounded by former Austrian military forti� -
cations. � e most famous among them is Strac forti� cation 
above Trebinje. Unlike other forts, Strac is mainly dug into the 
ground, and from that reason it acquired the epithet of the 
most mystique building from that period. � e iron gun turrets 
on the top of the building still resist the ravages of time and are 
a synonym of strength and power of this fortress.
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БРАНКОВИЋА КУЛА из XIV вијека која је смјештена у 
градском насељу Полице представља један од старијих и 
мало познатих споменика наше прошлости. За разлику 
од других средњевјековних грађевина које нам је вријеме 
оставило само у темељним остацима са понеким метром 
сачуваних бедема - кула Бранковића и данас је пркосно 
усправна, са оба своја нивоа.

BRANKOVIĆA TOWER from the 14th century, located in the 
suburb Police, is one of the oldest less known monuments of 
our past. Unlike other medieval buildings which were le�  to 
us only as remains with a few meters of walls - both � oors of 
Brankovića tower still stand de� antly upright.

СТАРИ ГРАД „КАСТЕЛ“ НАСТАО ЈЕ ПОЧЕТКОМ XVIII 
ВИЈЕКА НА ОБАЛИ РИЈЕКЕ ТРЕБИШЊИЦЕ
Стари град „Кастел“ опасан зидинама буди знатижељу 
посјетилаца оживљавајући дух прошлости.
Настао је од некадашњег трговачко-занатског центра, што 
се може осјетити шетњом уским поплочаним улицама, 
тунелима, трговима...

THE OLD TOWN “CASTEL” WAS ESTABLISHED IN THE 
EARLY 18TH CENTURY ON THE BANK OF THE RIVER 
TREBIŠNJICA
� e Old Town ’Kastel’ surrounded by walls sparks visitors’ cu-
riosity by reviving the spirit of past times.
Formerly it was a trade and cra� s center and this old atmo-
sphere can be felt during the walk through narrow paved 
streets, tunnels, sguares...



Данашњи изглед града 
представља атрактиван 
мозаик испреплетен ме-
дитеранским и оријен-
талним стилом прошлог 
и савременог доба.
У строгом центру града у 
Дучићевој улици налази 
се надалеко чувена 
љетна башта „Платани”, 
у чијој је непосредној 
близини, на централном 
градском тргу смјештена 
јединствена живописна 
зелена пијаца, гдје се 
могу пронаћи аутохтони 
производи овог краја.

8



� e present appearance of 
the town is an attractive 
mosaic of closely inter-
twined Mediterranean and 
Oriental styles of the past 
and the modern age.
In the very centre of the 
town, in Ducic’s Street, 
there is a well known side-
walk cafe ‘Platani’. A unique 
picturesque green market is 
located near the sidewalk 
cafe, on the main town 
square, o¥ ering the indige-
nous agricultural and other 
products of this region.
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Музеј Херцеговине основан 1952. 
године са својим богатим садржајем 
представља важно културно добро 
Херцеговине. Налази се у срцу старог 
града као импозантна грађевина, 
некадашња аустријска касарна с краја 
XIX и почетка XX вијека.
Музеј поносно чува велики број 
вриједних експоната гдје посјетиоци 
могу уживати у богатим сталним 
поставкама (археолошка, етнолошка, 
одјељење историје умјетности, 
природњачко и историјско одјељење, 
Дучићев легат, галерија слика Милене 
Шотре, Атанасија Поповића, Мирка 
Кујачића, Милорада Ћоровића и 
скулптуре Радована Ждрала).

� e Museum of Herzegovina was found-
ed in 1952. Due to its rich collection, 
this museum is an important cultural 
property of the whole Herzegovina. � e 
impressive museum building is situated 
in the very heart of the Old Town. It was 
formerly used as an Austrian army bar-
racks - from the end of the 19th to the 
beginning of the 20th century.
� e Museum proudly keeps a number 
of valuable exhibits. Visitors can enjoy 
rich permanent exhibitions - archeolog-
ical, ethnological, history, art history and 
natural history sections; Dučić’s legacy, 
galleries of paintings by Milena Šotra, 
Atanasije Popović, Mirko Kujačić, Milo-
rad Ćorović and sculptures by Radovan 
Ždrale. 

МУЗЕЈ ХЕРЦЕГОВИНЕ

MUSEUM OF HERZEGOVINA



Religious tourism has a special 
place in tourism o¥ er. In the cen-
ter of the town, within a distance 
of about hundred meters there are 
three di¥ erent places of worship:
• Orthodox Church of the 
Holy Trans� guration of the Lord 
(from the beginning of the 20th 
century)
• Catholic Cathedral of the 
Nativity of the Blessed Virgin Mary 
(from the end of the 19th century)
• Osman Pasha’s Mosque 
(from the beginning of the 18th 
century) and Sultan Ahmed’s 
(the Emperor’s or the old /Atik/) 
Mosque (from the beginning of the 
18th century) 

Вјерски туризам заузима 
посебно мјесто у туристичкој 
понуди. У самом центру 
града у кругу од стотињак 
метара налазе се богомоље 
три различите вјере:
• Саборни Храм 
Светог Преображења 
Господњег (почетак XX 
вијека)
• Католичка катедрала 
рођења Блажене Дјевице 
Марије (крај XIX вијека)
• О с м а н - п а ш и н а 
џамија (почетак XVIII вијека) 
и Султан Ахмедова (Царева) 
или стара (Атик) џамија 
(почетак XVIII вијека)

ВЈЕРСКИ ОБЈЕКТИ

RELIGIOUS BUILDINGS
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МАНАСТИРИ



ХЕРЦЕГОВАЧКА ГРАЧАНИЦА
Манастир Херцеговачка Грачаница на брду 
Црквина изнад Требиња се сврстава међу 
најљепше  сакралне грађевине у Херцеговини.
По жељи познатог пјесника Јована Дучића, 
рођеног Требињца, саграђена је црква 
Благовјештења Пресвете Богородице на брду 
Црквина изнад Требиња, у коме је Дучић и 
сахрањен. Манастир је грађен по узору на 
Грачаницу са Косова и Метохије.
По жељи пјесника, његови посмртни остаци 
из Америке су пренесени у Требиње 2000. 
године, када је манастир и саграђен.
У склопу комплекса налазе се још и звоник, 
Владичански двор, амфитеатар, чесма, 
фонтана, црквена књижара, љетна башта 
и ресторан гдје посјетиоци могу уживати у 
дивној панорами града.

HERZEGOVINIAN GRACANICA
� e monastery Herzegovinian Gracanica on the hill 
Crkvina is one of the most beautiful sacred buildings 
in Herzegovina.
� e Church of the Annunciation of the Most Holy 
Virgin Mary on Crkvina hill above Trebinje was built 
following the last will of Jovan Ducic, a famous poet 
who was born in Trebinje. � e monastery was built 
on the model of the Gracanica monastery in Kosovo 
and Metohija.
In his last will, the poet expressed a wish to be buried 
in Trebinje. His remains were transferred from the 
USA to Trebinje in 2000, when the monastery was 
built.
Within the complex there are: a bell tower, bishop’s 
palace, amphitheatre, fountain, church library, sum-
mer garden and a restaurant with a breathtaking pan-
orama of Trebinje. 

МONASTERIES
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МАНАСТИРИ
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МАНАСТИР ТВРДОШ 
Манастир Тврдош (5 km од Требиња на путу за Мостар) 
посвећен Успењу Пресвете Богородице, подигнут је на 
темељима старе цркве која постоји у континуитету од 
касне антике (IV—VI вијек). У више наврата је рушен и 
обнављан, а највише је страдао 1694. године у борбама 
између Млечана и Турака. Том приликом сав инвентар 
манастира је пренијет у манастир Савина код Херцег 
Новог, гдје се и данас чува.
 

У манастиру се налази честица часног крста и рука 
краљице српске Јелене Анжујске.
Манастир су почетком XVI вијека осликали фрескама 
дубровачки сликар Вицко Ловров Добричевић и 
требињски монах Марко Стефанов - Требињац који је 
сликарски занат учио у Дубровнику.
У првој половини XVI вијека манастир Тврдош је био 
највећи скрипторијум на словенском југу, а истовремено 
је био и културно и духовно средиште за шире подручје. 

ПОДРУМИ МАНАСТИРА ТВРДОШ
Већ од XV вијека постоје трагови винских подрума 
у манастиру Тврдошу, а ново поглавље у причи о 
манастирском вину започели су монаси овог манастира, 

преузевши бригу над виновом лозом у Требињском и 
Поповом пољу.
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CELLARS OF THE TVRDOS MONASTERY
� ere are traces of the wine cellars in the Tvrdos monastery 
dating as early as from the 15th century. � e monks of the Tvr-
dos monastery who take care of the grape wines in Trebinjsko 

and Popovo Polje have opened a new chapter in the story of 
the monastery’s wine. 

TVRDOS MONASTERY
� e Tvrdos Monastery (5 km from Trebinje on the road to 
Mostar) is dedicated to the Assumption of the Holy Virgin. It 
was built on the foundations of the old church that has exist-
ed in continuity from the Late Antiquity (4th - 6th century). 
It was destroyed and rebuilt many times. � e monastery was 
completely ruined in 1694 during the war between the Vene-
tians and the Turks. On that occasion complete monastery in-
ventory was transferred to the monastery Savina near Herceg 
Novi, where it is still kept.

 
In the monastery there are a particle of the Holy Cross and the 
arm of Serbian queen Helen of Anjou.
In the early sixteenth century the monastery was painted by 
Vicko Lovrov Dobričević, a painter from Dubrovnik, and Mar-
ko Stefanov - Trebinjac, a monk from Trebinje who learned 
the cra�  of painting in Dubrovnik.
In the � rst half of the 16th century Tvrdos was the largest 
scriptorium in the Slavic south, and at the same time it was 
also a cultural and spiritual center of the wider area.
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МАНАСТИР ДУЖИ
Манастир Дужи (XVI—XVII вијек) посвећен 
Покрову Пресвете Богородице, налази се на 
лијевој обали Требишњице 10 km низводно 
од Требиња. У XVI и XVII вијеку био је метох 
манастира Тврдош. Када је Тврдош разорен, 
митрополит и монаси прелазе 1695. године 
у Дужи, обнављају и проширују цркву и 
метохију. До укидања Пећке патријаршије 
1776. године био је сједиште херцеговачког 
митрополита.

MONASTERY DUZI
Monastery Duzi (16th-17th century) is dedicated 
to the Shroud of the Most Holy Mother of God. It 
is situated on the le�  bank of the Trebisnjica riv-
er, 10 km downstream from Trebinje. In the 16th 
and 17th century it was a property of the mon-
astery Tvrdos. When Tvrdos was destroyed, the 
metropolitan bishop and monks moved to Duzi 
in 1695. � ey restored and expanded the church 
and property. Until the abolition of the Patriarch-
ate of Pec in 1776 this monastery was the seat of 
the metropolitan bishop of Herzegovina. 

ЦРКВА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА
Село Мркоњићи налази се на источној страни Поповог поља на путу 
Требиње - Мостар. У овом селу се 28. децембра 1610. године родио 
свети отац Василије Острошки.
На празник Светог Василија Тврдошког и Острошког Чудотворца, 12. 
маја 1998. године у селује освештана црква посвећена овом великом 
Светитељу. Црква је подигнута на темељима његове родне куће.

THE CHURCH OF ST. VASILIJE
� e village Mrkonjici is located on the east side of Popovo Polje on the road 
Trebinje - Mostar. � e Holy Father Vasilije of Ostrog was born here on 28th 
December 1610. � e Church dedicated to St. Vasilije was consecrated in this 
village on the day of St. Vasilije of Tvrdos and Ostrog on 12th May 1998. � e 
Church was buiit on the foundations of his childhood home. 
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ПЕТРО-ПАВЛОВ МАНАСТИР 
НАЦИОНАЛНИ СПОМЕНИК БИХ
Петро-Павлов манастир смјештен је у 
Петровом пољу, 5 km југозападно од 
Требиња.  Предања казују да је манастир 
настао у вријеме мисионарског 
пута апостола Павла по Далмацији. 
У манастиру се налазе остаци 
архитектуре и покретног археолошког 
материјала из времена касне антике 
(IV—VI вијек).
Петро-Павлов манастир је проглашен 
националним спомеником БиХ, 
одлуком Комисије за очување 
националних споменика 2003. године.
Један од занимљивих прaисторијских 
локалитета, смјештен 2 km од Петро-
Павловог манастира је Павлова пећина, 
која је богата пећинским накитом.

ST. PETER AND PAUL’S MONASTERY - NATIONAL MONUMENT OF BIH
� e Monastery of St Peter and Paul’s is located in the Peter’s � eld (Petrovo polje), � ve kilometers southwest from Trebinje. 
According to the tradition, the monastery was built in the time of the Apostle Paul’s missionary travels through Dalmatia. � e 
remains of architecture and movable archaeological material from the Late Antiquity (4th - 6th century) were found here.
� e Monastery of St Peter and Paul’s was declared a national monument of Bosnia and Herzegovina by a decision of the Com-
mission on preservation of national monuments in 2003.
One of the interesting prehistoric sites, located 2 km away from the monastery, is the Paul’s cave, quite rich in cave formations. 

МАНАСТИР ЗАВАЛА
Манастир Завала из ХШ вијека посвећен је Ваведењу Пресвете 
Богородице и налази се на рубу Поповог поља. Манастир је 
смјештен у општини Равно у непосредној близини пећине 
Вјетреница. Фреске у манастиру су из 1619. године, а осликао их 
је Георгије Митрофановић, хиландарски монах, најдаровитији и 
најобразованији српски сликар XVII вијека. Нови конаци подигнути 
су 1876. године.

ZAVALA MONASTERY
Zavala Monastery from the 13th century is dedicated to the Presentation 
of the Most Holy Mother. It is located on the edge of Popovo polje (� eld), 
near the Vjetrenica cave, in the municipality of Ravno. � e frescoes were 
painted by Georgije Mitrofanovic in 1619. He was a monk from Hilan-
dar, the most talented and educated Serbian painter of the 17th century. 
New refectories were built in 1876.



Заљубљеници у природу могу уживати у бројним излетиштима 
која се налазе уз саму обалу ријека.
Једно од њих је Студенац, који се налази у непосредној 
близини центра града. Друго познато излетиште је Ластва, 
која је удаљена 17 km и Јазина удаљена 17 km од града.
Град краси ријека Требишњица, која најљепшим дијелом 
протиче кроз сами центар. Некада највећа понорница 
у Европи дуга је 98 km. Својом чистоћом, бистрином и 
изузетним рибљим богатством ријека представља прави рај 
како за спортске и рекреативне риболовце, за љубитеље кајака 
и кануа, тако и за бројне купаче.
Колико су водотоци Требишњице здрави и еколошки чисти 
најбоље говори то да у њој обитава 37 ендемских ријечних 
врста, од којих је најпознатија “Човјечија рибица”, те је 
Требиње из тог разлога “Hotspot” препознатљиво мјесто у 
свјетским оквирима.
Обале Требишњице спаја неколико лијепих мостова. 
Најпознатији је Перовића (Арсланагића) мост, саграђен 
у другој половини XVI вијека. Саградио га је Мехмед-
паша Соколовић 1574. године. Проглашен је националним 
спомеником Босне и Херцеговине. Ту су још и Камени мост, 
мост Ива Андрића и Римски мост- Вучија.
Некада су Требишњицу цијелом дужином украшавала дрвена 
кола, такозвани долапи, који су служили за наводњавање 
земљишта. Данас постоји реплика истих како би посјетиоци 
могли уживати у духу прошлог времена.

ТРЕБИШЊИЦА
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Nature lovers can enjoy numerous picnic spots located on the 
banks of the river.
One of them is Studenac which is located near the center of 
the town. Other famous picnic areas are Lastva, 12 kilometers 
away from the town and Jazina, 17 kilometers away from the 
town.
� e Trebisnjica river, � owing through the very center of the 
town, is truly a jewel. Once it was the longest sinking river in 
Europe and now it is 98 kilometers long. Due to clean water 
and its extraordinary � sh abundance, it is a paradise for both 
sport and recreational � shermen, for kayak and canoe addicts 
and for swimmers.
� ere are 37 endemic freshwater species in its healthy and 
environmentally clean waterways. � e most famous among 
them is the olm (Proteus anguinus). Considering the present-
ed above Trebinje became a globally recognizabie ’hot spot’.
� e banks of the Trebisnjica river are connected by several 
beautiful bridges. � e most famous one is Perovic’s (Arslan-
agic’s) bridge, built in the second half of the 16th century (in 
1574) by Mehmed- pasha Sokolovic. It was declared a nation-
al monument of Bosnia and Herzegovina. Other bridges are: 
Stone bridge, Ivo Andric Bridge, Roman bridge-Vucija.
In the past, there were many wooden waterwheels called 
’dolap’ along the river. � ey were used for irrigation of culti-
vable land. � eir replicas have been set recently so visitors can 
enjoy the spirit of the past times. 

TREBISNJICA
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ И ДУЧИЋЕВИ ПОКЛОНИ ТРЕБИЊУ

CULTURAL AND HISTORICAL MONUMENTS AND DUCIC’S GIFTS TO HIS TOWN

Споменик палим борцима из I 
свјетског рата
Monument to fallen Soliders from 
� e First World War

Фигура Краљице Јелене 
Анжујске на зидинама 
Старог града
Figure of the Queen Helen 
of Anjou on the walls of the 
Old Town

Споменик Јовану Дучићу
Jovan Dučić’s Monument

Први споменик Његошу (1934)
� e � rst monumet to Njegos (1934)

Споменик из II свјетског рата
Monument from � e Second World War

Споменик браниоцима Требиња 1991 - 1996
Monument to the defenders of Trebinje 1991 - 1996

Фонтана у парку - 
Купидон на делфину
Fountain in the park - 
Cupid on a dolphin
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

EVENTS

За Требиње се везују епитети града културе 
и спорта. За очување традиције брину 
се културно умјетничка друштва „АЛАТ 
Swisslion“, „Херцеговина” Петрово поље и АНИ 
„Јован Дучић“.
Издвајамо значајније манифестације, које 
окупљају великии број посјетилаца из региона 
и шире:

• Дучићеве вечери поезије
• Требињско културно љето
• Светосавске свечаности
• Ноћ Музеја
• “Фестивал фестивала” 
позоришних аматера
• Требињски дани 
фотографије

• Међународна ликовна колонија у Ластви
• Крсна слава града
• Требињски дани вина и меда
• “Дани малих ствари”
• Дјечија недјеља
• Фестивал „Медитеранског 
и Европског филма“ 
• Мото скуп 
• Скокови са Каменог 
моста

Trebinje carries the name of “the city 
of culture and sport”. � e tradition is 
preserved by the cultural artistic so-
cieties: ’ALAT Swisslion’, ’Hercegov-
ina’- Petrovo polje and ’ANI Jovan 
Ducic’.
A large number of visitors from wider 
area is attracted by numerous events, 
and the most signi� cant ones are:

• Poetry Evenings in Tribute to Dučić
• Trebinje Summer Festival
• St.Sava Ceremony
• Night of the Museums
• Festival of the Festivals of Th eatre 
Amateurs
• Trebinje Days of Photography

• Internationai Art Colony 
in Lastva
• City Patron Saint 
Celebration
• Trebinje Days of Wine 
and Honey
• Days of Small Th ings
• Children’s Sunday
• Mediterranean and 
European Film Festival 
•  Motorbike Rally
•  Jumping from the Stone 
Bridge
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На 7 km западно од Требиња, на површни од  800.000 m² 
простире се “Град Сунца“.  До сада изграђени источни 
комплекс (80.000 m²) посједује капацитет до 5.000 
посјетилаца на дан, улазни објекат (19 апартмана), Аква & 

Дино парк, 6 угоститељских објекта, 3 дјечије играонице 
и VIP садржај: „Галија“ SPA центар,  ресторан и хотел 
„Панорама“.

On the seventh kilometer west of Trebinjе, on a surface of 
800,000 m² it’s located „City of the Sun“. � e already built east-
ern complex (80,000 m²) has a capacity of up to 5,000 visitors 

per day, an entrance building (19 apartments), Aqua & Dino 
Park, 6 ca¥ e bars, 3 children’s playgrounds and VIP content: 
“Galija” spa center, restaurant and hotel “ Panorama”. 

22
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In this magni� cent and pleasant surrounding countryside every nature-lover has the 
opportunity to explore nature and to experience an unforgettable adventure through 
paragliding, hiking, cycling, moun- tain biking, diving, nomad, canoeing and photo 
safaris...
If you are planning to try out your skills in sports full of adrenaline and excitement on 
land, in water or air, numerous sports clubs guarantee you great fun. 

У питомим и прелијепим крајолицима у околини Требиња сваком заљубљенику 
у природу пружа се низ могућности да истражи природу и доживи незаборавну 
авантуру кроз параглајдинг, планинарење, бициклизам, брдски бициклизам, 
роњење, номад, кану и фото сафари...
Ако планирате испробати своје способности у спортовима пуним адреналина 
и узбуђења на копну, води или ваздуху, бројни спортски клубови гарантују Вам 
одличну забаву.

АВАНТУРИЗАМ

ADVENTURE
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Камп „Ушће“ је смјештен у мјесту 
Ушће на магистралном путу 
Требиње - Никшић и удаљен је 
од града 12 км. У њему се налази 
десет дрвених колиба (капацитета 
40 лежајева), тоалет, санитарни 
чвор, кухиња и трпезарија. Пружа 
могућност камповања шаторског 
типа авантуристима, бициклистима, 
планинарима, ауто-камперима, као 
и могућност купања и риболова 
на ријеци Сушици која се налази у 
непосредној близини кампа.
Интересантно је да Требиње, без 
обзира на медитеранску климу и 
велики број сунчаних дана, сем 
уживања и сунчања на обалама 
Требишњице, пружа могућност 
бављења и зимским спортовима, на 
излетишту Убла (Зубци), удаљеном 
20 km од града.

� e ’Ušće’ camp is located in Ušće vil-
lage on the main road Trebinje- Nikšić, 
12 kilometers away from the town. 
� ere are ten wooden cottages (capac-
ity - 40 beds), bathroom, toilet, kitchen 
and dining room. � e camp can be used 
for holiday camping in tents by adven-
turers, cyclists, hikers, car- campers. 
Visitors can swim and � sh in the Suši-
ca river in the immediate vicinity of the 
camp.
Regardless of its Mediterranean climate 
and a large number of sunny days, it 
is interesting that Trebinje also o¥ ers 
a possibility for winter sports at picnic 
area Ubla (Zubci), 20 kilometers away 
from the town.

CLUBS AND CAMPS
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Параглајдинг „Аеро Клуб“ 
Paragliding „Aero Klub“
Т: +387 65 545 070 
Е: petazasad@yahoo.com

„Кану Сафари на Требишњици“
„Canoe Safari on the river Trebisnjica”
T: +387 65 545 070
E: petazasad@yahoo.com

Камп „Nomad safari“
Camp „Nomad safari“
T: +387 66 861 397 
W: www.bijelagora.com

„Walk with me“
T: +387 65 645 224
W: www.walkwithme.ba
E: sindakunic@yahoo.com

Планинарско друштво „Вучји зуб“
Mountaineering Club „Vucji zub“
T: +387 65 753 896; +387 65 876 821 
W: www.vucjizub.org 
E: vucji.zub@gmail.com

Ронилачки клуб „Посејдон“
Diving club „Posejdon”
T: +387 65 521 027; + 387 65 845 318

Спелеолошко друштво “Зелена брда”
Speleological Club “Zelena brda”
T: +387 65 529 188; +387 65 222 309 
E: kurta@paleol.net; dejantb@teol.net

Извиђачки еко камп “Ушће”
Scout camp “Eco Camp Ušće” 
T: +387 65 577 245 
W: www.kamptrebinje.com 
E: oit@teol.net

КЛУБОВИ И КАМПОВИ



На јеловницима ресторана могу се наћи разноврсна 
херцеговачка традиционална јела као што су:  
јагњеће месо спремљено испод сача и на ражњу, 
кромпир испод сача, хљеб печен на каменој плочи 
и испод сача, сиреви: торотан, округли просушени, 
суви, шкрипавац, димљени, те сир из уља; 
приганице, цицвара са кајмаком, пура, лојаница, 
каштрадина, пршут, поточна пастрмка...

Продавница органске хране “Hezeg House” (www.
herzeghouse.com) налази се у центру Требиња, поред 
туристичког инфо центра. У продавници се нуде 
аутохтони херцеговачки производи: сиреви, пршут, 
мед, вина, чајеви, препарати израђени на биљној 
бази (мелеми, креме, етерична уља), те поврће и 
воће са овог поднебља… Објекат је јединствен у 
граду из разлога што се на малом простору може 
пронаћи све оно најбоље што ово поднебље нуди.

ГАСТРОНОМИЈА
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A great variety of traditionai meals from Herzegovina can be 
found in the restaurant menus, such as: roasted lamb or lamb 
under a baking bell, potatoes under the bell, bread baked on a 
� at stone under the bell, di¥ erent sorts of homemade cheese 
(fresh, smoked, in oil), fritters, corn � our cooked with cream 
and cheese, pie dishes, vegetable dishes, smoked ham, trout...

Organic food store ‘Herzeg House’ (www.herzeghouse.com)  
is located in the center of Trebinje, near Tourist Info Center. 
Here you can � nd authentic Herzegovinian products: cheese, 
prosciutto, honey, wine, tea, medical herb products (balms, 
creams, etheric oils), and fruit and vegetables grown in this 
area. � is object is unique because you can � nd all the best 
this area o¥ ers in one small place.

GASTRONOMY



RESTAURANTS

Ресторан „МГ“
Restaurant „MG“
А: Мајке Југовића бр. 11
Majke Jugovića br. 11
T: +387 59 260 877
E: restoranmg88@yahoo.com

Ресторан ,,ТДС“
Restaurant ,,TDS“
А: Виногради бб
Vinogradi bb
T: +387 59 285 400
Е: td.s@teol.net 
W: www.taranatds.com

Ресторан ,,Тарана плус“
Restaurant “Tarana plus”
A: Стари град бб.
Stari grad bb.
T: +387 59 271-700
W: www.trebinjeinfo.com/
restoran-tarana-plus/

Ресторан „Porto bello“
Restaurant „Porto bello“
A: Стари Град бр. 37
Stari grad br. 37
t: +387 59 223-344
E: portobelloinfo@yahoo.com 
W: www.portobello-trebinje.com

Ресторан “Алфа Плус”
Restaurant “Alfa Plus”
A: Руска бб.
Ruska bb.
T: +387 59 240-444

Коноба „Лушац“
Tavern „Lušac“
A: Лушац бб
Lušac bb
T: +387 59 227-474; 
T: +387 65 617-308
W: www.trebinjeinfo.com/konoba-
lusac-trebinje

Ресторан “Хедонија”
Restaurant “Hedonija”
А: Стари Град бр. 1
Stari Grad br. 1
Т: +387 65 219 704
Њ: www.trebinjeinfo.com/restoran-
hedonija-trebinje

Винска галерија Вукоје
Wine gallery Vukoje
A: Мирна 28
Mirna 28
T: +387 59 270-370 
T: +387 59 270-371
E: podrumvukoje@gmail.com 
W: www.podrumivukoje1982.com

Ресторан “Villa Pergola”
Restaurant “Villa Pergola”
A: Серафима Перовића бр. 1
Sera� ma Perovića br.1
T. +387 59 282-200 
T: +387 65 178-888
E: pergolapodrumivukoje@gmail.
com 
W: www.podrumivukoje1982.com/
villa-pergola

Ресторан „Јазина клуб“ 
Restaurant „Jazina klub“
А: Јазина бб. 
Требиње-Никшић (19 km)
Jazina bb.
Trebinje-Nikšić (19 km)
Т: +387 59 252 111
E: jazina.club@gmail.com
W: www.jazina.club

Ресторан “Дучићев поглед”
Restaurant “Dučić’s View”
A: Црквина бб.
Crkvina bb.
T: +387 66 314-137
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RESTAURANTS

Коноба „Студенац“
Tavern ,,Studenac“
А: Милентија Перовића бб
Milentija Perovića bb
Т:+387 59 281-581 
Е: motelstudenac@gmail.com 
W: www.motelstudenac.com

Коноба „Херцеговачка кућа“
Tavern ,,Hercegovačka kuća“
А: Моско бб, Требиње,
Требиње-Билећа (12 km)
Mosko bb, Trebinje,
Trebinje-Bileća (12 km)
Т: +387 59 481 288
Е: motelkonak@yahoo.com

Коноба „Бендиш“
Tavern „Bendiš“
А: Граб, Требиње
Grab, Trebinje 
Требиње-Херцег Нови (17 km)
Т: +387 65 536 820 
Е: milanaspaic@yahoo.com

Ресторан „Огњиште”
Restaurant „Ognjište“
А: Алексина међа bb, (3 km)
Aleksina međa bb, (3 km)
Т: +387 59 485 269
W: www.restoran-ognjiste.com
E: hotelleotar.marketing@paleol.
net

Ресторан „БГ“
Restaurant „BG“
А: Милентија Перовића бр. 72
Milentija Perovića br. 72
T: +387 65 461-483
W: www.restoranbg.net.tf
E: restoranbg@yahoo.com

Ресторан „Sesto senso“
Restaurant „Sesto senso“
А: Обала Мића Љубибратића бр. 3. 
Obala Mića Ljubibratića br. 3.
Т: +387 59 261 160
W: www.restoransestosenso.com
E: sestosensotb1@gmail.com

Ресторан „Алексина међа“
Restaurant „Aleksina međa“
А: Алексина међа бб (3 km)
Aleksina međa bb (3 km)
Т: 387 59 262 062
www.aleksina-medja.
trebinjedanas.com

Кафе ресторан „Маркет 99“
Ca¥ e restaurant „Market 99“
А: Стјепана Косаче бр.1 
Stjepana Kosače br. 1
Т: +387 59 273 608
E: market99ca¥ erestaurant@gmail.
com

Ресторан „Стара Херцеговина”
Restaurant „Stara Hercegovina”
A: Тули,Зубци
Требиње-Херцег Нови (7 km)
Tuli, Zupci
Trebinje-Herceg Novi (7 km)
T: +387 65 669 707 
W: www.starahercegovina.com
E: restoranstarahercegovina@
yahoo.com

Ресторан „Дријен“
Restaurant „Drijen“
А: Требиње-Дубровник (16 km)
Trebinje-Dubrovnik (16 km)
T: +387 66 516-632
E: restorandrijen1@gmail.com 
W: www.trebinjeinfo.com/
restoran-drijen
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Ресторан “Menzza”
Restaurant “Menzza”
A: Никшићки пут бб
Nikšićki put bb
T: +387 59 490-300 
T: +387 59 490-303
E: info@slhotelsgroup.com 
W: www.slhotelsgroup.com



Подручје Требињске регије је познато по аутохтоним 
сортама грожђа Жилавка и Вранац, од којих се производе 
изузетно квалитетна вина, о чему свједоче бројне награде 
и признања широм свијета.
Узгој и прерада грожђа традиција је за многе требињске 
породице, те на релативно малом простору налазимо 
велики број винограда и винских подрума.

Trebinje region is famous for its indigenous grape varieties 
‘žilavka’ and ‘vranac’. � e wines of outstanding quality are 
produced from these grape varieties. All this is con� rmed by 
many international awards and recognitions. Agreat number 
of vineyards and wine cellars can be found in this relatively 
small area, as many families in Trebinje have a tradition of 
grape growing and processing.

ВИНСКИ ТУРИЗАМ
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TREBINJE WINERIES
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ВИНАРИЈЕ

Удружење виноградара и винара 
источне Херцеговине “Винос”
Association of Winegrowers and 
Winemakers of eastern Herzegovina 
“Vinos”
Т: +387 59 226 430
W: www.vinos.ba
„Подруми манастира Тврдош“
Cellars monastery „Tvrdoš“ 
А: Тврдош бб
Требиње-Мостар (4 km)
А: Tvrdoš bb
Trebinje-Mostar (4 km)
Т: +387 59 246 810
W: www.tvrdos.com
E: tpodrumi@teol.net
„Вински подрум Анђелић“
Wine Cellar „Anđelić”
А:Горица бб
Gorica bb
Т: +387 59 259 222 
W: www.podrum-andjelic.com
E: dragan@podrum-andjelic.com
„Вински подрум Берак“
Wine Cellar „Berak“
А: Војводе Синђелића 
Vojvode Sinđelića
Т: +387 65 982 534 
Е: vinarijaberak@gmail.com

„Подрум Вукоје”
Wine Cellar „Vukoje“
А:  Мирна бр. 28
Mirna 28.
Т: +387 59 270 370
W: www.podrum-vukoje.com 
E: podrumvukoje@gmail.com
“Вински подрум Аћимовић” 
“Wine Cellar Aćimović”
Адреса: Моско бб. 
Mosko bb.
Т: +387 65 211 889 
E: motelkonak@yahoo.com 
W: www.acimovictrebinje.com
„Вински подрум Петијевић“
Wine Cellar „Petijević“
А: Перовића мост Требиње-
Никшић (3 km)
Perovića most Trebinje-Nikšić 
(3 km)
Т: +387 65 536 826
E: podrum.petijevic@gmail.com
Вински подрум „Секуловић“
Wine Cellar „Sekulović“
А: Горица
Gorica
Т:+387 65 146 722
E: vinarijasekulovic@yahoo.com

„Подрум вина Поповац”
Wine Cellar „Popovac”
А: Придворци 35.
Pridvorci 35.
Т: +387 59 260 345
„Вински подрум Тарана”
Wine Cellar „Tarana”
А: Слано
Slano
T:+387 59 285-400; 
T:+387 66 700-728
www.tds-tarana.com 
E: td.s@teol.net
„Подрум вина Кораћ”
Wine Cellar „Korać”
А: Воја Кораћа
Voja Koraća
Т: +387 59 224 200
E: korac.podr.@teol.net
„Вински подрум Марић”
Wine Cellar „Marić”
А: Оток бб
Otok bb
Т: +387 65 563 325
E: vinskipodrummaric@gmail.com
„Вински подрум Драчево“
Wine Cellar „Dračevo“
А: Драчево бб.
Dračevo bb.
Требиње-Мостар (30 km)
Т: +387 65 597 925
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„Подрум вина Лечић”
Wine Cellar „Lečić”
А: Мостаћи бб
Mostaći bb
Т: +387 65 521 937
Е: lecicandrija@bobarbanka.com
„Подрум вина Бојанић”
Wine Cellar „Bojanić”
А: Придворци бб
Pridvorci bb
Т: +387 65 219 706
E: podrum_bojanic@yahoo.com
„Подрум вина Руњевац”
Wine Cellar „Runjevac”
А: Згоњево бб
Zgonjevo bb
Требиње-Петрово поље (8 km)
Т:+387 65 665 767
E: vedrana.runjevac@gmail.com
„Подрум вина Ножица”
Wine Cellar „Nožca”
А: Галичићи бб.
Требиње-Мостар (40 km)
Galičići bb.
Trebinje-Mostar (40 km)
Т:+387 65 880 131
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Хотел „Леотар“ (150 лежаја) 
Hotel „Leotar“ (150 beds )
А: Обала Луке Вукаловића бр. 1 
Obala Luke Vukalovića br. 1
Т: +387 59 261 086 
W: www.hotelleotar.com
E: o�  ce@hotelleotar.com

Хотел „Нар“ (67 лежаја)
Hotel „Nar“ (67 beds)
А: Републике Српске бр. 35
Republike Srpske br. 35
Т: +387 59 226 600
W: www.hotel-nar.com
E: info@hotel-nar.com

Хотел „Платани“ (26 лежаја)
Hotel „Platani“ (26 beds)
А: Јована Дучића бб.
Jovana Dučića bb. 
T: +387 59 270 420 
W: www.hotelplatani.info 
E: hotel.platani1@gmail.com

Хотел „Платани Еко-инвест“ (43 лежаја)
Hotel „Platani Eko-invest“ (43 beds)
А: Риста и Бете Вукановић бр. 1
Rista i Bete Vukanović br. 1 
T: +387 59 274 050 
W: www.hotel-platani-trebinje.com 
E: hotel.platani@gmail.com

Хотел „IN“ (95 лежаја)
Hotel „IN“ (95 beds)
А: Душанова бб
Dušanova bb
Т: +387 59 261 443, +387 59 226 200
W: www.hotelintrebinje.com
E: info@hotelintrebinje.com
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Хотел „Вив“ (55 лежаја)
Hotel ,,Viv“ (55 beds)
А: Душанова бр. 11
Dušanova br. 11
T: +387 59 273 500 
W: www.hotelviv-trebinje.com 
E: hotelviv@gmail.com

Хотел „Bellevue“ (45 лежаја)
Hotel „Bellevue“ (45 beds)
А: Подгљивље бб
Podgljivlje bb
T: +387 59 285 040 
W: www.bellevuetrebinje.com 
E: bellevuetrebinje@gmail.com

Преноћиште „Роrtо Веllо“ (14 лежаја)
Lodging „Porto Bello“ (14 beds)
А: Стари град бб 
Stari grad bb
Т: +387 59 223 344 
W: www.portobello-trebinje.com
E: potrobelloinfo@yahoo.com

Мотел „Конак“ (160 лежаја)
Motel ,,Konak“ (160 beds)
А: Моско
Mosko
T: +387 59 481 288
E: motelkonak@yahoo.com

Мотел „Аћимовић” (80 лежаја)
Motel ,,Aćimović“ (80 beds)
А: Растоци бб
Rastoci bb
T: +387 59 260 555
E: acimovicmotel@yahoo.com

Мотел „Сан“ (60 лежаја)
Motel ,,San“ (60 beds)
А: Ул. Попи бр. 4
Ul. Popi br. 4
T: +387 59 223 155 
E: sanmotel@gmail.com
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Мотел „Студенац“ (25 лежаја)
Motel ,,Studenac“ (25 beds)
А: Милентија Перовића бб
Milentija Perovića bb 
T: +387 59 281 581
W: www.motelstudenac.com
E: motelstudenac@gmail.com 

Мотел „Јазина клуб“ (26 лежаја)
Motel „Jazina klub“ (26 beds)
А: Јазина бб
Jazina bb.
T: +387 59 252 111 
W: www.jazina.club
E: jazina.club@gmail.com

„Вила Марија“ (51 лежај)
„Vila Marija“ (51 beds)
А: Светосавска бр. 21
Svetosavska br. 21 
T:  +387 65 707-828 
W: www.apartmentsvilamarija.com 
E: apartmani.trebinje@yahoo.com 

Хостел „� e Red Door“ (18 лежаја)
Hostel „� e Red Door“ (18 beds)
А: Никшићки пут бр. 17
Nikšićki put br. 17
T: +387 66 652-219
W: www.thereddoor-trebinje.com 
E: contact@thereddoor-trebinje.com
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Хостел „Полако” (16 лежаја) 
Нostel „Ро1ако“ (16 beds)
А: Вожда Карађорђа 7
Vožda Karađorđa 7 
Т: +387 66 380 722
W: www.hostelpolakotrebinje.com 
E: hostelpolako@gmail.com 

Хотел „Апис“
Hotel „Apis“
A: Воја Кораћа бр. 17
Voja Koraća br. 17
T: +387 59 222-101
E: apishotel@yahoo.com 

Хотел „SL Industry“
Hotel „SL Industry“
A: Никшићки пут бб
Nikšićki put bb
T: +387 59 490-300
W: www.slhotelsgroup.com 
E: info@slhotelsgroup.com 

Вила „Пергола“
Vila „Pergola“
A: Серафима Перовића бр. 1
Sera� ma Perovića br. 1
T: +387 59 282-200
W: www.podrumivukoje1982.com/
villa-pergola/ 
E: pergolapodrumivukoje@gmail.com 

„Sesto Senso“
„Sesto Senso“
А: Мића Љубибратића бр. 3
Mića Ljubibratića br. 3
T: +387 59 261-160
E: sestosensotb1@gmail.com 

Преноћиште “Стара Херцеговина
Lodging “Old Herzegovina”
A: Тули, Зубци
Tuli, Zubci
T: +387 65 669-707; 
T: +387 65 778-584
E: restoranstarahercegovina@yahoo.com 
W: www.starahercegovina.com

16

Хотел „Централ парк“
Hotel „Central park“
А: Трг Слободе бр. 6
Trg Slobode br. 6
T: +387 59 490 850
W: www.hotel-centralpark.com
E: info@hotel-centralpark.com 
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Еколошки чисто и очувано подручје са преко 260 сунчаних 
дана годишње, присуство камена и кречњака, те судар 
планинске и медитеранске климе представљају идеалне 
услове за раст, узгој и прераду квалитетног љековитог, 
ароматичног и зачинског биља, које има потенцијал да 
значајно допринесе развоју локалног туризма и економије 
у цјелини.
Производња меда на просторима Херцеговине је у 
значајном развоју. Богатство вегетације и квалитетних 
вода пружа пчелама здраво окружење. Познато је да се 
овдашњи мед и мед у саћу не користе само у функцији 
исхране већ и лијека.

Ecologically clean and preserved area with over 260 sunny 
days a year, presence of stone and limestone, and the collision 
of the mountain and Mediterranean climate are ideal con-
ditions for the growth, cultivation and processing of quality 
medicinal, aromatic and spice herbs, with the potential to sig-
ni� cantly contribute to the development of local tourism and 
economy as a whole.
Production of honey on the territory of Herzegovina is in 
great development. Lushness of vegetation and water quality 
provide healthy environment to the bees. It is known that local 
honey and comb honey are not used only as food but also as 
a medicine. 

“АНЂЕЛИЋ ДОО”
“ANĐELIĆ DOO”
А: Петрово поље бб.
Petrovo polje bb.
T: +387 59 257 122 
M: +387 65 688 356 
E: andjelic@post.com

“ЉБИЉЕ ДОО”
“LJBILJE DOO”
А: Црногорски пут, Љубиње
Crnogorski put, Ljubinje 
T: +387 59 621 598 
E: ljbiljeljubinje@gmail.com 

“Herzeg Med”
А: Мокри долови бр. 31
Mokri dolovi br. 31
T: +387 59 220-606; 
T: + 387 65 146-663
E: info@herzegmed.ba

Пчеларска задруга “Жалфија”
A: Степе Степановића бб
Stepe Stepanovića bb
T: +387 59 245-350
E: pzzal� ja@teol.net

Медотека Љубибратић
Honey House Ljubibratić
А: Љубово бб
Ljubovo bb
T: +387 66 724 219

HERBS AND HONEY
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Агенција “Убла турс”
Agency “Ubla turs”
А: Ул. Вука Караџића 25
Ul. Vuka Karadžića 25 
T: +387 59 274-300 
W: www.ublatours.com 
E: info@ublatours.com, 
ublatours@teol.net

Агенција “Friend travel“
Agency “Friend travel”
А: Стари град бр. 132
Stari grad br. 132 
T: +387 59 226 198 
W: www.friendtravel.net 
E: friendtravel@teol.net

Агенција “Lux travel”
Agency “Lux travel”
А: Преображенска бб
Preobraženska bb 
T: +387 59 260 400
W: www.luxtravel.info 
E: luxtraveltrebinje@yahoo.com

Агенција “Europartner travel”
Agency “Europartner travel”
А: Светосавска бр. 21
Svetosavska br. 21 
T: +387 65 707 828 
W: www.europartner-travel.com 
E: europartnertourism@gmail.com

Туристичка агенција “Herc Travel”
Tourist agency “Herc Travel”
A: Светозара Ћоровића бб
Svetozara Ćorovića bb
Т. +387 59 962 100
Е: herctraveltb@gmail.com

ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

TOURIST AGENCIES
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ТРЕБИЊА
TOURIST ORGANIZATION OF TREBINJE

Преображенска бб
89101 Требиње 

Република Српска 
Босна и Херцеговина

Preobrazenska bb 
89101 Trebinje 

Republic of Srpska 
Bosnia and Herzegovina

T: +387 59 273 120; F: +387 59 273 122 
E: tourist_trebinje@yahoo.com; 

www.trebinjeturizam.com

ТУРИСТИЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
TOURIST INFORMATION CENTER 
Јована Дучића бб
89101 Требиње 
Република Српска 
Босна и Херцеговина
Jovan Ducic bb 
89101 Trebinje 
Republic of Srpska 
Bosnia and Herzegovina
Т: +387 59 273 410; F: +387 59 273 412

Рекли су о Требињу:
ЕКОЛОЗИ : “Оаза”.

АГРОНОМИ : “Мисир”,
АРХЕОЛОЗИ : “Ел Дорадо”,

ФАРМАКОЛОЗИ : “Бесплатна апотека”,
ПИСЦИ : “Пјесничка губернија”,

ГЛУМЦИ : “Сцена на којој сви играју”,
СЛИКАРИ : “Све је већ готово, само да се урами”.

� ey said about Trebinje:
ECOLOGISTS : ’Oasis’,
AGRONOMISTS: ’Misir’,
ARCHEOLOGISTS: ‘EI Dorado’,
PHARMACOLOGISTS : ’Chemist’s - free of charge’,
WRITERS: ’Poetic province’,
ACTORS: ’A scene on which all dance’,
PAINTERS: ‘Everything is almost ready, only need to be framed




