
Сирење во зеjтин Телетина испод сача Пршут Јагњетина са ражња Младо сирење - шкрипавац

Цицвара со медПриганице Речна пастрмка

Херцеговинска кујна

Туристички информативен центар
      
 Надвор од сезона
(08-20h /пон.-пет.)
(09-14h /саб. - нед.)

Јавни институции (07-15h / пон.-пет.)
БанкиБанки (08-15h / пон.-пет.)

Ресторани и кафулиња (07-23h)
Ноќни клубови  (07-03h)
Супермаркети (07-22h) 

Главниот гратски пазар (07-14h) 
Јавни тоалети (07-13h)

Во сезоната 
08-20h (пон.-пет.)

  08-20h (саб.)  09-14 (нед.)

Работно време

АВТОПАТИ M20, M6

Дубровник (CRO) 28 km
Бања Лука (BIH) 357 km
Херцег Нови (MNE) 40 km
Сараево (BIH) 214 km
Загреб (CRO) 557 km
Белград (SER) 481 kmБелград (SER) 481 km
Нови Сад (SER) 493 km
Котор (MNE) 90 km
Мостар (BIH) 115 km

НП Сутјеска (BIH) 120 km
Подгорица (MNE) 120 km

"Скадарско озерно" (MNE) 150 km

АЕРОДРОМИАЕРОДРОМИ

БИХ
Мостар 114 km
Сараево 198 km
Хрватска

Чилипи 41 km
Црна Гора
Тиват 93 kmТиват 93 km

Подгорица 117 km

МОРСКИ ПРИСТАНИШТА

Хрватска
Дубровник 31 km
Плоче 130 km
Црна Гора
Бар 120 kmБар 120 km

Транспортна врска

Дестинација
Бања Лука
Мостар
Сараево
Белград
Подгорица
Херцег НовиХерцег Нови
Котор
Будва

Дубровник

Време на заминување
10:00; 21:00; 22:15

2:50; 6:15; 10:00; 14:30; 16:00
5:00; 7:30; 16:30
8:00; 21:45

8:30; 11:00; 15:00; 16:30; 20:00
8:00; 9:30; 21:108:00; 9:30; 21:10
11:00; 20:00

5:00; 11:00; 20:00
10:00 (секој ден освен недела)

ВАЖНИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ

1EUR ≈ 1,95 BAM

                                        ПАРКИНГ
За плаќање на паркирање, странските 
државјани мора да имаат монети 
BAM (конвертибилна марка).

                            +387 59 240 003

         + 387 65 661 555

         + 387 65 644 425
1526

Паркинг, автобуски линии, такси

121 1285

+387 59 245 051

Важни телефонски броеви

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТРЕБИЊЕ
Преображенска бб
89101 Требиње
Република Српска
Босна и Херцеговина
 +387 59 273 120 
+387 59 273 122 +387 59 273 122 

tourist_trebinje@yahoo.com 

ТУРИСТИЧКИ ИНФО ЦЕНТР
Јована Дучића бб
89101 Требиње
Република Српска
Босна и Херцеговина
+387 59 273 410 +387 59 273 410 
+387 59 273 412

 

www.gotrebinje.com

Требиње
место за сите генерации



Чекор по чекор во градот на Дучиќ посетете го  величествениот православен храм, а 
потоа тргнете низ градскиот парк во кој поетот пронаоѓал мир и креирал поезија.
Додека продолжувате кон плоштадот Јован Дучиќ, ќе ја видите католичката катедрала 
Блажене Дјевице Марије и стогодишните Платани.
Дрворед на Платаните едноставно ги примамува сите патници да направат пауза и да 
се  освежат во ладовините.
Знаете како се  кажува „ сите кои биле во Требиње, а не испиле кафе под Платани, исто Знаете како се  кажува „ сите кои биле во Требиње, а не испиле кафе под Платани, исто 
како да не биле?!“
Центарот на градот го чини една мала оаза од зеленила со згради од различни периоди Центарот на градот го чини една мала оаза од зеленила со згради од различни периоди 
во кои се преплеткуваат медитеранскиот, турскиот и аустро-унгарскиот стил. Во 
центарот на градот доминира стариот град "Кастел" опасен  со бедеми од Отоманската 
империја,а  во средиштето се наоѓат две џамии,тие на Султан Ахмед и Осман паша, како 
и херцеговачкиот Музеј  кој може  да ви овозможи да ја доживеете богатата и далечната 
историја на Требиње, а ќе имате и прилика да видите дел од подароци коj што Дучиќ ги 
подарил на своjот град.

Во нијансите на сината боја, низ срцето 
на градот тече реката  Требишњица, 
чии обали се споени со неколку 
мостови, а еден од нив  е Перовиќ 
( Арсланагића ). Мостот е бисер од  
отоманската архитектура, кој се смета за еден од 
најубавите мостови во Босна и  Херцеговина.
Доколку имате авантуристички дух, можете да пробате Доколку имате авантуристички дух, можете да пробате 
возење со кану,нуркање или риболов, а за оние со мирен 
темперамент препорачуваме пријатна прошетка долж 
обалата. Во летниот период, освежувањето можете да 
го барате  на бројни излетишта на реката Требишњица  
и неjзините притоки на Сушица,како и во aqua паркот 
„Сончев Град “ , кој низ богатата содржина гарантира 
добра забава за сите посетители.добра забава за сите посетители.

Aко сте во потрага за најубавиот 
поглед на градот, ќе треба да се 
качите на Црквина кај што се  наоѓа и бисерот на 
Херцеговина -Херцеговачка Грачаница, каде е и гробот 
на нашиот поет Јован Дучиќ.
Ова место не само што ќе ви овозможи величествен 
поглед, туку и ќе доживеете              посебен мир, а и во 
вечерните часови широк спектар  на бои на зајдисонце.
Спокој и благосостојба ќе пронајдете и од десната 
страна на реката, во манастирот Тврдош.  Sидовите  

на манастирот се украсени 
со фрески чии содржини 
на бои нема да ве остави 
рамнодушни. 
Бројните  ресторани во Бројните  ресторани во 
својата понуда имаат 
разновидна   херцеговачка 
храна почнувајќи од    
приганици со сирење во 
зеjтин, преснец, печење во 
фурна , потоа каштрадине 
со суво јагнешко, речна со суво јагнешко, речна 
пастрмка....но и покрај 
оваа богата понуда 
,во нашите ресторани 
можете да најдете и 
интернационална храна.
Не заборавајте, херцеговците 
се прочуени за добри 
домаќини, па се така и 
во рестораните служат 
големите порции.
Секако не треба да го Секако не треба да го 
заобиколите ни главниот 
гратски пазар, место 

на експлозија на бои, мирисите и вкусовите.
Расположени  и весели продавачи нудат  автентични 
херцеговачки производи, па ќе имате прилика да пробате 
некои од нив како што се производите од смоква, сок од 
калинка,  од дрен, разни видови на чаеви, мед... а нашите 
продавачи знаат и во кратки црти да ви раскажат како се 
прават овие производи, така да љубопитните ќе можат 
да ги дознаат тајните за спремање на овие  ѓаконии.

За крај ќе ви предложиме посета на некои од многубројните 
винарии, додека секој домаќин има своја приказна која 
ќе ви ја раскаже со друштво на добро вино, сирење и 
пршута. Нашите автентични врсти се Вранец и Жилавка, 
а во понудата може да се најдат и други врсти на вино, 
ракија и ликер.
ТребињеТребиње е град кој живе во текот на целата година. 
Меѓутоа, ако се прашувате кога е во Требиње најубаво, 
одговорот е Пролетта и Летото, кога градот е исполнет 
со луѓе и остава впечаток на волшебно и посебно место.
Доколку ќе одлучите да преноќите во Требиње, во 
понудата  ќе најдете се, од луксузни хотели и вили, до 
мотели, хостели и приватни апартмани.
НекаНека вашиот избор биде Требиње, место за сите 
генерации.

Перовиќ ( Арсланагића ) мост5

Платани3 Католичката катедрала на Пресвета 
Богородица2

Православниот храм на 
Преображение Господово1

Aqua паркот „Сончев Град “ 6
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Манастирот Тврдош8

Херцеговачка Грачаница7

Главниот гратски пазар9
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