
Сир у маслі Обсмажена телятина Пршут Ягня на косі Молодий сир

Кукурудзяна каша з каймаком і медомПриганице Коричнева форель

Герцеговинська кухня

Туристичний інформаційний центр
       Поза сезоном 
(08-20г /пон. - п'ят.)
(09-14г /суб. - нед.)
Державні установи (07-15г / пон. - п'ят.)

Банки (08-15г пон. - п'ят.)
РестораниРесторани та кафе (07-23г)
Нічні клуби (07-03г)
Супермаркети (07-22г) 

Головний міський ринок (07-14г) 
Громадські туалети (07-13г)

У сезон 
08-20г (пон. - п'ят.)

  08-20г (суб.)  09-14 (нед.)

Робочий час

ДОРОГИ M20, M6

Дубровник (CRO) 28 км
Баня-Лука (BIH) 346 км
Herceg Novi (МNE) 40 км
Сараєво (BIH) 203 км
Загреб (CRO) 557 км
БелградБелград (SER) 464 км
Новий Сад (SER) 551 км
Котор (МNE) 81 км
Мостар (BIH) 115 км

Н. П. Сутјеска (BIH) 116 км
Подгориця (МNE) 117 км

Скадарське озеро (МNE) 139 км

АЕРОПОРТИАЕРОПОРТИ

Боснія Герцеговина
Мостар 109 км
Сараєво 198 км
Хорватія
Чиліпі 41 км
Чорногорія
ТіватТіват 60 км

Подгоріца 117 км

МОРСЬКІ ПОРТИ

Хорватія
Дубровник 31 км
Плочі 123 км
Чорногорія
БарБар 120 км

Транспортне сполучення

Місце призначення
Баня-Лука
Мостар
Сараєво
Белград
Подгориця
ГерцегГерцег Нові
Котор
Будва

Дубровник

Час відправлення
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 (кожен день крім неділі)

ВАЖЛИВІ АВТОБУСНІ ЛІНІЇ

1EUR ≈ 1,95 BAM

              ПАРКІНГ
Іноземні громадяни повинні мати 
монети BAM, щоб заплатити за 
стоянку.

                            +387 59 240 003

         + 387 65 661 555

         + 387 65 644 425
1526

Автостоянка, автобусні 
маршрутні, таксі

121 1285

+387 59 245 051

Важливі телефонні номери

ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕБІНЬЄ
Преображенська бб
89101 Требіньє

Республіка Сербська
Боснія і Герцеговина
 +387 59 273 120 
+387 59 273 122 +387 59 273 122 

gotrebinje@gotrebinje.com

ТУРИСТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Јована Дучића бб
89101Требіньє

Республіка Сербська
Боснія і Герцеговина
+387 59 273 410 +387 59 273 410 
+387 59 273 412

 

www.gotrebinje.com

Требіньє,
місце для всіх поколінь



Йдіть до величної православної церкви Пресвятого Преображення Господнього, 
пройшовши крок за кроком через місто Дучіка, а потім пройдіться через міський парк, 
де поет насолоджувався його спокоєм і писав поезію.
Якщо ви будете продовжувати йти вперед до Йован-Дучинської площі, ви побачите 
католицький собор Пресвятої Діви Марії, розташований близько ста літніх плоских 
дерев.
Плоскі дерева є просто  непереборні, та  запрошують всіх на освіжаючу перерву  в тіні.
Чи чули ви про вислів: "Візит до Требіньє не рахується, якщо  ви не випили кави під Чи чули ви про вислів: "Візит до Требіньє не рахується, якщо  ви не випили кави під 
плоскими деревами."?
Центр міста - невеликий зелений оазис з будівлями з різних епох, де переплетені стилі 
Середземноморія, Туречинни та Австро-Угорщини.
Центр міста найбільш відомий старовинним містечком "Кастель", який межує з стінами Центр міста найбільш відомий старовинним містечком "Кастель", який межує з стінами 
періоду Османської імперії. У його центрі розташовані дві мечеті - мечеть Султана Ахмеда 
та мечеть Осман-Паша, а також Музей Герцеговини, який допоможе вам відтворити давню 
і багату історію Треб'єє, а також ви побачите подарунки Дукіка в Требіньє.

З  відтінками синього кольору, река 
Трєбісніджа мирно тече в самому 
центрі міста. Її банки з'єднані кількома 
мостами, і один з них (Перовський / 
Арсланазький міст) є справжньою 
перлиною османської архітектури і вважається одним 
з найкрасивіших мостів в Боснії та Герцеговині.
Для тих, хто володіє духом пригод, є такі види діяльності, Для тих, хто володіє духом пригод, є такі види діяльності, 
як каное, дайвінг або риболовля, а для тих, хто прагне 
більш спокійного відпочинку, ми рекомендуємо приймати 
розслабляючі прогулянки вздовж берегів річки. Влітку 
можна відпочити на багатьох місцях для пікніків на річці 
Трєбісніджа та її притоці Сусниця, а також у аквапарку 
"Місто Сонця", де пропонуються широкий вибір заходів, 

які гарантують багато задоволення 
для всіх відвідувачів.
Якщо ви прагнете найкраще побачити місто, ви повинні 
піднятися на хребет Криквіна, де лежить Герцоговинський 
перлинь - монастир Герцеговака Грачаніца, місце 
відпочинку для поета, що народився в Требіне, Йован 
Дучич. З цього місця відкривається чудовий вид на 
місто, де ви знайдете мир, насолоджуючись кольоровими 
заходами сонця.

Оазис миру і спокою 
можна знайти вздовж 
річки Трєбісниця, де є 
монастир Тврдос, що 
лежить на правому 
березі річки. Його стіни 
прикрашені фресками 
в такій гармонії, що в такій гармонії, що 
обов'язково притягує  
увагу відвідувачів.
У численних ресторанах 
пропонується широкий 
вибір харчових продуктів 
з Герцеговини, таких 
як; огірки з олійним 
сиром, сирний пиріг 
(приєшак), запечене м'ясо 
під колпаком, сухі ребра під колпаком, сухі ребра 
ягняти (кастрадіна), 
коричнева форель. Але 
ви також можете знайти 
міжнародну кухню в 
Герцеговинські ресторани.
Не забувайте, що люди 
з Герцеговини відомі 

своєю гостинністю, тому порції в ресторанах досить 
великі.
Не забудьте відвідати головний міський ринок і побачити 
рапсодію кольорів, ароматів та ароматів. Ринкові 
постачальники весело пропонують справжні продукти з 
Герцеговини, тому ви матимете можливість спробувати 
деякі з них, такі як фіг, гранатовий сік, каркаде вишневий 
сік, різні види чаю, мед ...

Наші продавці також можуть коротко повідомити 
вас про те, як виробляються ці продукти, тому кожен 
відвідувач може знати таємницю справжніх продуктів 
із Герцеговини.
ПісляПісля короткої перерви ми пропонуємо відвідати один 
із багатьох наших винзаводів, де кожен господин має 
цікаву історію, щоб поділитися, поки ви насолоджуєтеся 
гарним вином, сиром і прошутто. Наші корінні сорти 
- Вранак та Зілавка, а також ви можете спробувати 
різноманітні інші сорти вина, коньяку та лікери.
ТребиньеТребинье живе протягом усього року. Але якщо б ми 
хотіли виділити найкрасивіший період, це було б з 
весни до літа, коли місто живе в повній мірі і видає 
враження справді особливим і магічним місцем.
Якщо ви вирішите провести ніч у Треб'єє, ви можете 
знайти різноманітні номери - від розкішних готелів, 
мотелів і гуртожитків до приватних апартаментів.
ВиберітьВиберіть Требіньє, місце для всіх поколінь!

Перовський / Арсланазький міст 5

Літній патіо "Платани"3
Католицький собор Пресвятої Діви Марії2

Православної церкви 
Пресвятого Преображення 

Господнього1

Аквапарк "Місто Сонця"6
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Монастир Тврдос8

Герцеговака Грачаніца7
Головний міський ринок9
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