
Priganice Καφέ πέστροφα

ΑποστάσειςΤυρί σε λάδι ψητό μοσχάρι

Κουζίνα της Ερζεγοβίνης

Τουριστικό κέντρο πληροφοριών
    Εκτός εποχής 
(08-20h /∆ευ. - Παρ.)
(09-14h /Σάββ. - Κυρ.)

∆ηµόσιοι φορείς (07-15h / ∆ευ. - Παρ.)
Τράπεζες(08-15h / ∆ευ. - Παρ.)
ΕστιατόριαΕστιατόρια και καφετέριες (07-23h)

Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης  (07-03h)
Σούπερ µάρκετ (07-22h) 
Κεντρική αγορά (07-14h) 
∆ηµόσιες τουαλέτες (07-13h)

Την εποχή 
08-20h (∆ευ. - Παρ.)

  08-20h (Σάββ.)  09-14 (Κυρ.)

Εργάσιμες ώρες

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ M20, M6

Dubrovnik (CRO)  28 km
Banja Luka (BIH)  346 km
Herceg Novi (MNE)  40 km
Sarajevo (BIH)  203 km
Zagreb (CRO)  557 km
Beograd (SER)  464 kmBeograd (SER)  464 km
Novi Sad (SER)  551 km
Kotor (MNE)  81 km
Mostar (BIH)  115 km

NP Sutjeska (BIH)  116 km
Podgorica (MNE)  117 km

NP Skadarsko jezero (MNE)  139 km

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Mostar 109 km
Sarajevo 198 km

Κροατία
Čilipi 41 km
Μαυροβούνιο
Tivat 60 kmTivat 60 km

Podgorica 117 km

ΛΙΜΈΝΕΣ

Κροατία
Dubrovnik 31 km
Ploče 123 km
Μαυροβούνιο
Bar 120 kmBar 120 km

Αλλαντικά

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

Ώρα αναχώρησης
10:00; 21:00; 

2:50; 6:10; 10:00; 14:30; 16:45; 18:45
5:00; 7:30; 16:30
8:00; 21:45

8:30; 10:00; 11:00; 16:30; 20:00
8:00; 9:30; 13:20; 21:108:00; 9:30; 13:20; 21:10
11:00; 13:20; 20:00
11:00; 13:20; 20:00

10:00 (κάθε µέρα εκτός Κυριακής)

ΓΡΑΜΜΈΣ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ

                            +387 59 240 003

         + 387 65 661 555

         + 387 65 644 425
1526

1EUR ≈ 1,95 BAM

              ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Οι αλλοδαποί πολίτες πρέπει να έχουν το Οι αλλοδαποί πολίτες πρέπει να έχουν το 
νόμισμα BAM (Convertible mark) για να 
πληρώσουν για το χώρο στάθμευσης. 
Για να λάβετε ένα εισιτήριο στάθμευσης 
- τοποθετήστε το κέρμα στο μηχάνημα 
στο χώρο στάθμευσης.

Στάθμευση, γραμμές λεωφορείων, 
ταξί

121 1285

+387 59 245 051

Σημαντικοί αριθμοί τηλεφώνου
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Μάθετε το κυριλλικό αλφάβητο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ TREBINJE
Preobraženska bb
89101 Trebinje

Σερβική Δημοκρατία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 +387 59 273 120 
+387 59 273 122 +387 59 273 122 

gotrebinjegotrebinje.com

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Jovana Dučića bb
89101 Trebinje

Σερβική Δημοκρατία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
+387 59 273 410 +387 59 273 410 
+387 59 273 412

 

www.gotrebinje.com

Trebinje,
Ο τόπος για όλες τις ηλικίες



MOSTAR

Κατευθυνθείτε προς την μεγαλοπρεπή ορθόδοξη εκκλησία της Θείας Μεταμορφώσεως 
του Θεού, περπατώντας μέσα στην πόλητου Ducic, και έπειτα διασχίστε το πάρκο City 
όπου ο ποιητής απολάμβανε την ησυχία και έγραφε τα ποιήματά του.
Αν συνεχίσετε το περπάτημα προς την Πλατεία Jovan Ducic, θα δείτε τον καθολικό 
καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας, που βρίσκεται κοντά σε πλατάνια εκατοντάδων 
ετών.
Τα πλατάνια είναι απλώς ακαταμάχητα και σας προσκαλούν  για ένα διάλειμμα δροσιάς  Τα πλατάνια είναι απλώς ακαταμάχητα και σας προσκαλούν  για ένα διάλειμμα δροσιάς  
στη σκιά τους.
Έχετε ακούσει το ρητό “Η επίσκεψη στοTrebinje δεν έχει νόημα αν δεν πιείτε καφέ κάτω 
από τα πλατάνια”;
Το κέντρο της πόλης είναι μια μικρή πράσινη όαση με κτίρια από διάφορες εποχές, όπου 
ανακατεύεται το Μεσογειακό με το Τούρκικο και το Αυστροουγγρικό στυλ.
Το κέντρο της πόλη ςείναι περισσότερο γνωστό για την παλιά πόλη“Kastel”, που περιβάλλεται Το κέντρο της πόλη ςείναι περισσότερο γνωστό για την παλιά πόλη“Kastel”, που περιβάλλεται 
από τείχη της Οθωμανικής περιόδου. Στο κέντρο υπάρχουν δύο τζαμιά – το τζαμί Sultan 
Ahmed και το τζαμί Osman-pasha, καθώς και το Μουσείο Ερζεγοβίνης που θα σας βοηθήσει 
να βιώσετε την αρχαία και πλούσια ιστορία τουTrebinje, καιόπου δείτε επίσης μια συλλογή 
των δώρων του Ducic στο Trebinje.

Στις αποχρώσεις του μπλε, ο ποταμός 
Trebisnjicaρέει γαλήνια στην καρδιά 
της πόλης.  Οι όχθες του συνδέονται 
με πολλές γέφυρες, και μια από αυτές 
(γέφυρα Perovic/Arslanagic) είναι ένα 
πραγματικό κόσμημα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής και 
θεωρείται ως μια από τις πιο όμορφες γέφυρες στη Βοσνία 
Ερζεγοβίνη.
Για όσους αγαπούν την περιπέτεια, υπάρχουν δραστηριότητες Για όσους αγαπούν την περιπέτεια, υπάρχουν δραστηριότητες 
όπως το κανό, οι καταδύσεις ή το ψάρεμα, και για εκείνους 
που αναζητούν περισσότερη ηρεμία προτείνουμε χαλαρούς 
περιπάτους στις όχθες του ποταμού. Το καλοκαίρι,θα βρείτε 
δροσιά σε πολλά μέρη για πικνίκ στον ποταμόTrebisnjica

και τον παραπόταμό τουSusnica, 
καθώς και στο υδάτινο πάρκο “City of Sun”, το οποίο 
προσφέρε ιμια μεγάλη επιλογήαπό δραστηριότητες που 
εγγυώνται διασκέδασηγια όλους τους επισκέπτες.
Αν αναζητάτε την καλύτερη θέα της πόλης, πρέπει να 
ανεβείτε στο λόφοCrkvina, όπου βρίσκεται το στολίδι 
της Ερζεγοβίνης– το μοναστήρι HerzegovackaGracani-
ca, τον τόπο ανάπαυσηςτου ποιητή μαςJovanDucic που 

γεννήθηκε στοTrebin-
je.Αυτή η τοποθεσία 
προσφέρειμια υπέροχη θέα 
της πόλης, όπου θα βρείτε 
γαλήνη απολαμβάνοντας 
τοπολύχρωμο ηλιοβασίλεμα.
Μια όαση γαλήνης και 
ηρεμία θα βρείτε επίσης 
κατά μήκος του ποταμούTre-
bisnjica, όπου βρίσκεται το 
μοναστήριTvrdosστη δεξιά 
όχθη του ποταμού. Οι τοίχοι 
του είναι διακοσμημένοιμε 
τοιχογραφίες σε τέτοια τοιχογραφίες σε τέτοια 
αρμονίαπου σίγουρα 
θατραβήξουν την προσοχή 
κάθε επισκέπτη.
Πολυάριθμα εστιατόρια 
προσφέρουν μια μεγάλη 
γκάμα τοπικού φαγητού της 
Ερζεγοβίνης, όπωςτηγανίτες 
(priganice) με λαδοτύρι, 
τυρόπιτα (prijesnac), ψητό 
κρέας σε σιδερένια γάστρα, 
αποξηραμένααρνίσια αποξηραμένααρνίσια 

παϊδάκια (kastradina), πέστροφα, αλλά μπορείτε να βρείτε 
επίσης διεθνή κουζίνα στα εστιατόρια της Ερζεγοβίνης.
Μην ξεχνάτε ότι ο λαός της Ερζεγοβίνηςείναι γνωστός 
για τη φιλοξενία του, έτσι οι μερίδες στα εστιατόρια είναι 
αρκετά μεγάλες.
Επισκεφθείτε οπωσδήποτε την κεντρική αγορά της πόληςκαι 
βιώστε τη ραψωδία χρωμάτων, μυρωδιών και αρωμάτων. 

Οι πωλητές της αγοράς προσφέρουν με χαρά τα αυθεντικά 
προϊόντα της Ερζεγοβίνης, και έτσι θα έχετε την ευκαιρία 
να δοκιμάσετε κάποια,όπως σύκα, χυμό από ρόδι, χυμό 
από κράνα, διάφορους τύπους τσαγιού, μελιού…
Οι πωλητές μας μπορούν επίσης να σας ενημερώσουν Οι πωλητές μας μπορούν επίσης να σας ενημερώσουν 
για το πώς φτιάχνονται αυτά τα προϊόντα ώστε κάθε 
επισκέπτηςνα γνωρίζει το μυστικότων πραγματικών 
προϊόντων της Ερζεγοβίνης.
Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, προτείνουμε να Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, προτείνουμε να 
επισκεφτείτεένα από τα πολλάοινοποιεία μας, όπου 
κάθεοικοδεσπότης έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία να 
μοιραστεί μαζί σας ενώ απολαμβάνετε καλό κρασί, τυρί 
και προσούτο. Οι ντόπιες ποικιλίες μας είναι τοVranacκαι 
τοZilavka, και μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε διάφορες 
άλλες ποικιλίες κρασιού, μπράντι και λικέρ.
Το Trebinjeείναι μια ζωντανή πόλη όλο το χρόνο. Εντούτοις, Το Trebinjeείναι μια ζωντανή πόλη όλο το χρόνο. Εντούτοις, 
αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε την πιο όμορφη περίοδο, θα ήταν 
από την άνοιξη ως το καλοκαίρι, όπου η πόλη ζει τη ζωή 
της στο μέγιστο και δίνει την εντύπωση ενός πραγματικά 
ξεχωριστού και μαγικού τόπου.
Αν επιλέξετε να περάσετε ένα βράδυ στοTrebinje, μπορείτε να Αν επιλέξετε να περάσετε ένα βράδυ στοTrebinje, μπορείτε να 
βρείτε κάθε είδοςκαταλυμάτων – από πολυτελή ξενοδοχεία, 
μοτέλ, και χόστελως ιδιαίτερα διαμερίσματα.
Επιλέξτε τοTrebinje, τον τόπο για όλες τις ηλικίες!

Γέφυρα Perovic/Arslanagic5

Τα πλατάνια 3 O καθολικό καθεδρικόναό τηςΠαρθένου 
Μαρίας2

Ορθόδοξηεκκλησίατης Θείας 
Μεταμορφώσεως τουΘεού1

Υδάτινο πάρκο “City of Sun” 6
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ΜοναστήριTvrdosσ8

ΜοναστήριHerzegovackaGracanica7

Η κεντρική αγορά9
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