
Priganice Hnědý pstruh

ProsciuttoSýr v oleji Pečené maso pod zvonem

Herzegovinská kuchyně

Turistické informační centrum
        Mimo sezónu 
(08-20h /pon.- pát. )
(09-14h /sob. - ned.)

Veřejné instituce (07-15h / pon.- pát. )
Banky (08-15h pon.- pát. )
Restaurace a kavárny (07-23h)Restaurace a kavárny (07-23h)
Noční kluby  (07-03h)
Supermarkety (07-22h) 

Hlavní městský trh (07-14h) Veřejné toalety (07-13h)

V sezóně
08-20h (mon. - fri.)

  08-20h (sob.)  09-14 (ned.)

Pracovní hodiny

VYSOKÉ CESTY M20, M6

Dubrovnik (CRO)  28 km
Banja Luka (BIH)  357 km
Herceg Novi (MNE)  40 km
Sarajevo (BIH)  214 km
Zagreb (CRO)  557 km
Beograd (SER)  481 kmBeograd (SER)  481 km
Novi Sad (SER)  493 km
Kotor (MNE)  90 km
Mostar (BIH)  115 km

NP Sutjeska (BIH)  120 km
Podgorica (MNE)  120 km

NP Skadarsko jezero (MNE)  150 km

LETIŠTĚLETIŠTĚ

Bosna a Hercegovina
Mostar 114 km
Sarajevo 198 km
Chorvatsko
Čilipi 41 km
Černá Hora
Tivat 93 kmTivat 93 km

Podgorica 117 km

MOŘSKÉ PŘÍSTAVY

Chorvatsko
Dubrovnik 31 km
Ploče 130 km
Černá Hora
Bar 120 kmBar 120 km

Dopravní spojení

Destinace
Banja Luka
Mostar
Sarajevo
Beograd
Podgorica
Herceg NoviHerceg Novi
Kotor
Budva
Dubrovnik

Čas odjezdu
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 (každý den kromě neděle)

DŮLEŽITÉ LINKY BUS

                            +387 59 240 003

         + 387 65 661 555

         + 387 65 644 425
1526

1EUR ≈ 1,95 BAM

         PARKOVIŠTĚ
Zahraniční občané musí mít 
mincovu BAM (Convertible mark), aby 
zaplatili za parkování.  Chcete-li získat 
parkovací  lístek, vložte minci do stroje na
 parkovišti.

Parkování, autobusové linky, taxi

121 1285

+387 59 245 051

Důležité telefonní čísla
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Učte se na cyrilice TURISTICKÁ ORGANIZACE TREBINJE
Preobraženska bb
89101 Trebinje
Republika Srbská
Bosna a Hercegovina
 +387 59 273 120 
+387 59 273 122 +387 59 273 122 

tourist_trebinje@yahoo.com 

TURISTICKÉ INFO CENTRUM
Jovana Dučića bb
89101 Trebinje
Republika Srbská
Bosna a Hercegovina
+387 59 273 410 +387 59 273 410 
+387 59 273 412

 

www.gotrebinje.com

Trebinje
místo pro všechny generace



Vydejte se k nádhernému ortodoxnímu kostelu Svaté Přeměny Páně, kráčejte krok za kro-
kemměstem básníka Dučiće a projděte se městským parkem, kde se básník těšil klidu a 
psal poezii.
Pokud budete pokračovat dále na náměstí Jovana Dučiće, uvidíte katolickou katedrálu 
Panny Marie, která se nachází v blízkosti sto let starých platanů.
Platany jsou prostě neodolatelné a vyzývají všechny k odpočinku a občerstvení v jejich 
stínu.
Slyšeli jste rčení, že "návštěva Trebinje se nepočítá, pokud jste neměli kávu pod platany"?
Centrum města je malá zelená oáza s budovami z různých epoch, kde se vzájemně 
prolínají středomořské, turecké a rakousko-uherské styly.
Centrum města je nejznámější pro staré město "Kastel", ohraničené hradbami z 
osmanského období. Nacházejí se zde dvě mešity - mešita Sultána Ahmeda a mešita 
Osman-pasha, stejně jako Muzeum Hercegoviny, kde můžete prožít starobylou a 
bohatou historii Trebinje a také si prohlédnout výběr Dučićových dárků městu Trebinje.

Se svými odstíny modré barvy protéká 
řeka Trebisnjica pokojně srdcem 
města. Její břehy jsou propojeny 
několika mosty a jeden z nich (Perovićuv /
Arslanagićův most) je skutečným
klenotem osmanské architektury a je považován za jeden 
z nejkrásnějších mostů v Bosně a Hercegovině.
Pro ty sdobrodružným duchem jsou zde aktivity jako 
je kanoistika, potápění nebo rybaření, a pro ty, kteří 
hledají spíše odpočinek, doporučujeme užít si relaxační 
procházky podél břehů řeky. V létě najdete občerstvení procházky podél břehů řeky. V létě najdete občerstvení 
na mnoha piknikových místech podél řeky Trebisnjica 
a jejího přítoku Susnica, stejně jako v aquaparku "City 
of Sun", který nabízí široký výběr aktivit, které zaručují 
spoustu zábavy všem návštěvníkům.

Pokud hledáte nejlepší pohled na 
město, měli byste vylézt nakopec 
Crkvina, kde leží klenot Hercegoviny - klášter 
Herzegovacka Gracanica, odpočinkové místo našeho 
básníka Jovana Dučiće z Trebinje. Tato lokalita nabízí 
nádherný výhled na město, kde najdete klid při barevných 
západech slunce.
Oáza klidu a pokoje se nachází také dále na řece 
Trebisnjica, kde najdete klášter Tvrdos ležící na jejím Trebisnjica, kde najdete klášter Tvrdos ležící na jejím 
pravém břehu. Jeho stěny jsou zdobeny freskami v takové 

harmonii, že jistě upoutá 
pozornost každého 
návštěvníka.
Četné restaurace 
nabízejí široký výběr jídel 
Herzegoviny, jako 
jsousmaženky 
(priganice) se sýrem, (priganice) se sýrem, 
sýrový koláč (prijesnac), 
pečené maso pod zvonem, 
sušená jehněčí žebra 
(kastradina), hnědý pstruh, 
ale můžete zde nalézt i 
mezinárodní kuchyni.
Nezapomeňte, že lidé z Nezapomeňte, že lidé z 
Hercegoviny jsou známí 
svou pohostinností, takže 
porce v restauracích jsou 
poměrně velké.
Nezapomeňte také navštívit 
hlavní městský trh a 
přesvědčit se o souhře přesvědčit se o souhře 
barev, vůní a pachů. Tržní 
prodejci vesele nabízejí 
autentické výrobky z 

Herzegoviny, takže budete mít příležitost ochutnat některé 
z nich, jako jsou fíky, šťáva z granátového jablka, štávu z 
dřínu, různé druhy čaje, med…
Prodejci vás také mohou krátce seznámit s tím, jak jsou tyto 
výrobky vyráběny, takže každý návštěvník může poznat
tajemství pravých Herzegovinských produktů.
Po krátké přestávce doporučujeme navštívit jednu z mnoha Po krátké přestávce doporučujeme navštívit jednu z mnoha 
vinic, kdemá každý hostitel zajímavý příběh, který si můžete 

poslechnout, zatímco si užíváte dobré víno, sýr a 
prosciutto. 
Naše domorodé odrůdy jsou Vranac a Zilavka, ale můžete 
ochutnat i jiné druhy vína, brandy a likéru.
Trebinje je živé po celý rok. Pokud bychom ale vybrali 
nejkrásnější období, bylo by to od jara do léta, kdy město nejkrásnější období, bylo by to od jara do léta, kdy město 
žije nejvíce a vydává dojem skutečně zvláštního a magického 
místa.
Pokud byste se rozhodli strávit noc v Trebinje, najdete 
zde nejrůznější ubytování - od luxusních hotelů, motelů 
a ubytoven až po soukromé apartmány.
Navštivte Trebinje, místo pro všechny generace!

Perovićuv / Arslanagićův most5

Platany3
Katolická katedrála Panny Marie2

Pravoslavná církev 
Svaté Přeměny Páně1

Aquapark "City of Sun"6
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Klášter Tvrdos8

Herzegovacka Gracanica7

Hlavní městský trh 9
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