
גבינה בשמן  עגל צלוי  פרושוטו  טלה  גבינה צעירה 

מאפה אפוי בשמן (קמח תירס מבושל עם גבינה ודבש  דג טרוטה חום 

מטבח הרצגובינה 

מרכז מידע לתיירים 
 לא בעונה        
08-20h /יוֹם שֵׁנִי - יוֹם שִׁישִׁי
09-14h/יום שבת -יוֹם רִאשׁוֹן

מוסדות ציבוריים 07-15 /יוֹם ׁשֵנִי -יוֹם שִׁישִׁי
הבנקים 08-15 יוֹם ׁשֵנִי - יוֹם שִׁישִׁי
07-23 מסעדות
מועדוני לילה 07-03
 סופרמרקטים 07-22
 שוק העיר הראשי 07-14
שירותים ציבוריים 07-13

בעונה
יוֹם שֵׁנִי - יוֹם שִׁישִׁי) 08-20

  08-20h  יום שבת  09-14 - יוֹם רִאשׁוֹן

שעות עבודה

כבישים (

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

שדות תעופה שדות תעופה 
בוסניה והרצגובינה 
Mostar 109 km
Sarajevo 198 km
קרואטיה 
Čilipi 41 km
מונטנגרו 
Tivat 60 kmTivat 60 km

Podgorica 117 km

נמלי הים 
קרואטיה 

Dubrovnik 31 km
Ploče 123 km
מונטנגרו 
Bar 120 kmBar 120 km

חיבור התחבורה 

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

זמן יציאה 
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 (כל יום חוץ מיום ראשון) 

קווי אוטובוס 

1EUR ≈ 1,95 BAM

              
אזרחים זרים צריכים BAM לשלם עבור חניה. 
כדי לקבל כרטיס חניה - הכנס מטבע למכונה 

במגרש החניה. 

                            +387 59 240 003

         + 387 65 661 555

         + 387 65 644 425
1526

חניה, קווי אוטובוס, מונית 

121 1285

+387 59 245 051

מספרי טלפון חשובים

ארגון התיירות של טרבינייה 
Preobraženska bb
89101 Trebinje
Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina
 +387 59 273 120 
+387 59 273 122 +387 59 273 122 

gotrebinjegotrebinje.com

מרכז מידע תיירותי 
Jovana Dučića bb
89101 Trebinje
Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina
+387 59 273 410 +387 59 273 410 
+387 59 273 412

 

www.gotrebinje.com

טרבינייה 
 מתאימה לכל המשפחה ולכל הגילאים 



MOSTAR

התקדם לכוון הכנסיה האורתודוקסית הקדושה על שם טרנספיגורצית האלוהים, צעד צעד, לכוון עיר 
דוצ׳יצ׳, המשורר הנודע. בסוף הדרך, תתקלו בפארק העירוני שבו המשורר הידוע נעם מהשקט והשל־

ווה ושאב השראה לכתיבת שיריו הכל כך נודעים. 
באם החלטתם להתקדם לכיוון כיכר דוצ׳יצ׳, אתם תצפו בקתדרלה הקטולית של מרי הבתולה הקדושה, 

הממוקמת ליד עצי אלון בני יותר ממאה שנים! 
עצי האלון, ללא ספק עוצרי נשימה ומזמינים את העוברים ושבים לנוח לרגליהם מתחת לצל הענק 

שמושרה מהם. 
שמעת על הפתגם המקומי והמפורסם: ״טיול בטרבינייה, לא שווה מאומה אם לא שתית קפה מתחת 

לעצי האלון המרהיבים״? 
מרכז העיר זהו בעצם אואזיס ירוק וטבעי, שמורכב ברובו מארכיטקטורה מגוונת ועתיקה, אשר הושפעה 

רבות מסגנונות עיצוב ים תיכוניים, טורקיים, ואוסטרוהונגרים גם כן. 
הנקודה שאולי הכי מפורסמת במרכז הכיר, היא ללא ספק הרובע העתיק, ״קאסטל״, אשר מגודר ובחו־

מות מימי האימפריה האוטמנית. 
מרכז הרובע מכיל בתוכו שני מסגדים עתיקים סולטן אחמד ומסגד אוסמן-פאשה, אשר סיור בהם 
יתרום לתחושת האותנטיות של המקום. בנוסף תמצאו גם מוזיאון הרצגובינה אשר מציג את ההיסטו־

ריה העשירה והעתיקה של טרבינייה. 

מרכז העיר מחולק לשניים על ידי נהר 
הטרביסניצה, אשר גווניו התכולים מקסימים 
ומיוחדים במיוחד. גדות הנהר מחוברות 
בכמה נקודות, על ידי גשרים מרהיבים 
ביופיים אך במיוחד מביניהם הוא גשר  
פרוביצ׳/ארסלאנג׳יג, אשר הוא הוא התכשיט של האימפריה 
האוטמנית, ונחשב להיות אחד הגשרים היפים ביותר בבוסניה 

והרצגובינה. 
להרפתקנים מביניכם, ערוץ ההרפתקאות פתוח בפניכם והאפשרויות 
הן רבות ומגוונות כגון: דייג, שייט בספינות צלילה, סירות קאנו, 
ולאלה שרוצים להרגיע את הנפש, אנחנו ממליצים טיול לאורך 

גדות הנהר. 
בימי הקיץ, העיר שוקקת במיוחד. גלידות ומיצים סחוטים מוצעים בימי הקיץ, העיר שוקקת במיוחד. גלידות ומיצים סחוטים מוצעים 
ברוב רחובות העיר ובאזורי הפיקניק בפארקים. עוד מרום מומלץ  

על ידי המקומיים, זה פארק המים הלאומי  
״עיר השמש״, אשר מבטיח הנאה צרופה לכל המשפחה. 

לאלה המחפשים נופים מרהיבים, אתם תעדיפו לעלות על גבעת 
צ׳רקווינה, אשא משמשת 

לא רק כמקום הגבוה בעיר, אלא כמקום עליה לרגל בו שוכן 
קברו של המשורר הידוע דוצ׳יצ׳, אשר נולד בעיר טרבינייה. 

המיקום הנל מציע נוף מרהיב של העיר ושקיעות בצבעים אשר המיקום הנל מציע נוף מרהיב של העיר ושקיעות בצבעים אשר 
מתערבבים עם כל רגע שחולף. 

מקומות שלווים ורוחניים תוכלו למצוא כמו כן על גדות הנהר.  

אחד המקומות נקרא טורדוס 
והוא נמצא על הגדה הימנית 
ומציג אריכטקטורת לבנים 
מיוחדת במינה. הקירות 
בו מעוצבים בסיפס עוצר 
נשימה, אשר חודר ללב כל 

המבקרים בו. 
כמו כן, העיר מלאה במסעדות כמו כן, העיר מלאה במסעדות 
אשר פונות לקהל רחב עם 
טעמים שונים, אשר מציגים 
את קולינריות הרצגובינה 
ומאפים אשר מיותרים עד 
היום עם מתכונים בני אלף 
שנה. אל נא תשכחו, אנשי 
בוסניה והרצגובינה די ידועים בוסניה והרצגובינה די ידועים 
בהכנסת האורחים שלהם, 
ולכן תרגישו בבית בכל מקום 
והמנות במסעדות ממש 

גדולות. 
עוד מקום אשר אסור לפספס 
הוא השוק המקומי. הריחות, 
הארומות, ומגוון הצבעים 
פשוט בלתי נשכחים. הרוכלים 
בשוק, מציעים מוצרים 
ותבלינים אוטנטיים אשר  

גודלו ויוצרו בהרצגובינה עצמה. רוב המוכרים בשוק ישמחו לא 
רק לסחוט לכם מיץ רימונים טרי, אלה גם יספרו לכם איפה גדל 

ועל תהליכי יצור מקומיים להשלמת החוויה. 
לאחר הפסקה קצרה, אנחנו ממליצים על ביקור באחד מני היקבים 
הרבים הפזורים באזור, בהם כל יקב אוצר סודות גידול וייצור יין. 
כך תוכלו להנות מיין טוב, סיפור מעולה וגבינות מיושנות לקנח 

את הארוחה.  
בגדול, טרבינייה שוקקת ומלאה באנשים בכל ימות השנה ולא  בגדול, טרבינייה שוקקת ומלאה באנשים בכל ימות השנה ולא  

רק בקיץ.אך אם היינו בוחרים עונה מיוחדת במינה, זה לבטח 
יהיה האביב כי באביב האטמוספירה היא בהחלט קסומה כשעל 
העצים פורחים והטמפרטורות עולות. זהו הזמן הקסום 

ואפילו אם נתקלת בטרבינייה במקרה, העיר מציעה מגוון של 
מקומות לינה ממלונות חמישה כוכבים ונד אכסניות זולות 
וחמימות. טרנד הדירות להשכרה גם כן קיים בעיר ללא ספק. 
ולסיום, טרבינייה מתאימה לכל המשפחה ולכל הגילאים. 

נתראה שם נתראה שם 

5את הגשר הישן 

3עצי אלון 2קתדרלת אמו הקדושה של אלוהים 

הכנסיה האורתודוקסית הקדושה 
1על שם טרנספיגורצית האלוהים 

6עיר השמש - פארק המים 
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