
Priganice Brunørred

Herzegovinske prosciuttoOst i olie Stegt kalvekød

Herzegovinsk køkken

Tourist information center
 Udenfor sæsonen 
(08-20h /man. - fre.)
(09-14h /lør. - søn.)
Offentlige institutioner (07-15h / man. - fre.)

Banker (08-15h man. - fre.)
Restauranter og caféer (07-23h)Restauranter og caféer (07-23h)

Natklubber (07-03h)
Supermarkeder (07-22h) 

Marked i centrum af byen (07-14h) 
Offentlige toiletter (07-13h)

I sæsonen
08-20h (man. - fre.)

  08-20h (lør.)  09-14 (søn.)

Arbejdstimer

MOTORVEJE 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

LUFTHAVNELUFTHAVNE

Bosnien-Hercegovina
Mostar 109 km
Sarajevo 198 km
Kroatien
Čilipi 41 km
Montenegro
Tivat 60 kmTivat 60 km

Podgorica 117 km

SØHAVNE

Kroatien
Dubrovnik 31 km
Ploče 123 km
Montenegro
Bar 120 kmBar 120 km

Transport-forbindelse

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

Afgangstid
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 (Hver dag undtagen søndag)

VIGTIGE BUSLINIER

                            +387 59 240 003

         + 387 65 661 555

         + 387 65 644 425
1526

1EUR ≈ 1,95 BAM

            PARKERING
Udenlandske statsborgere skal have 
BAM (Convertible mark) mønt til 
at betale for parkering. For at få en 
parkeringsbillet - indsæt mønt i maskine på 
parkeringspladsen.

Parkering, buslinjer, taxa

121 1285

+387 59 245 051

Vigtige telefonnumre
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Lær cyrillisk TOURIST ORGANISATION OF TREBINJE
Preobraženska bb
89101 Trebinje

Republikken Srpska
Bosnien-Hercegovina
 +387 59 273 120 
+387 59 273 122 +387 59 273 122 

gotrebinje@gotrebinje.com

TOURIST INFORMATION CENTER
Jovana Dučića bb
89101 Trebinje

Republikken Srpska
Bosnien-Hercegovina
+387 59 273 410 +387 59 273 410 
+387 59 273 412

 

www.gotrebinje.com

Trebinje,
stedet for alle generationer



Tag til den ekstraordinære ortodokse kirke ved navn «Guds Hellige Transguration», eller tag 
en gåtur igennem den berømte digter Ducićs by, og derefter hen til byparken hvor digteren 
nød den afslappede atmosfære, og skrev sin digte. 
Tager man videre igennem Jovan Ducićs gade vil man kunne spotte byens katolske kirke 
ved navn ”Den velsignede Jomfru Maria” som er ved siden af 100 år gamle træer. Netop 
disse ældre og charmerende træer er uimodståelige og inviterer nærmest alle besøgende 
til en pause og forfriskning i deres skygge. 
Det er også derfor der er et udtryk der lyder følgende ”Du har ikke været i Trebinje hvis du Det er også derfor der er et udtryk der lyder følgende ”Du har ikke været i Trebinje hvis du 
ikke har haft en kop kaffe under træerne ved markedspladsen” 
Byens centrum er da også en lille grøn oase med bygninger fra forskellige tids perioder, hvor 
både middelhavs, tyrkisk samt Østrig-Ungarnsk arkitektur er repræsenteret. 
Trebinjes centrum er mest genkendelig via den gamle by Kastel, omringet af mure fra den Trebinjes centrum er mest genkendelig via den gamle by Kastel, omringet af mure fra den 
osmanniske periode. I dets midte er der moskeer ved navn Sultan Ahmed og Osman-Pasha 
moskeen. Ydermere bender museet ”Hercegovina” sig i den gamle bydel, og kan belyse dig 
om Trebinjes historie helt tilbage fra antikkens tid. Du nder også en samling af gaver af 
digteren Ducic til byen Trebinje. 

Med sine nuancer af den blålige farve 
yder oden Trebisnjica fredeligt 
igennem byens hjerte. Der er en del 
broer ved odens banker, men den 
mest berømte er Arslanagic broen som 
arkitekturmæssigt er en perle af den osmanniske 
arkitektur, og anses for at være en af de smukkeste borer i 
Bosnien-Hercegovina. 
For dem der besidder en eventyrånd, tilbydes der en væld For dem der besidder en eventyrånd, tilbydes der en væld 
af aktiviteter i form af kano-safari, dykning, paragliding 
eller skeri. Til dem der bare gerne vil nyde naturen stille 
og roligt, anbefaler vi de afslappende vandreture langs 
odbredderne. 
Om sommeren kan du nde mange picnic-steder med 

forfriskninger på Trebisnjica-oden 
og dens biod Susica samt vandparken "City of 
Sun", som tilbyder et stort udvalg af aktiviteter, der 
garanterer en masse sjov for alle besøgende, og tiltrækker 
både besøgende fra hele landet og nabolandede Kroatien 
og Montenegro. 
Hvis du søger den bedst mulige udsigt af byen, anbefaler Hvis du søger den bedst mulige udsigt af byen, anbefaler 
vi at tage til Crkvina bakken, hvor Hercegovinas perle – 
kirken HerzegovackaGracanica er, og som også er hvilest

edet for vores 
Trebinje fødte digter Jovan 
Ducic. Det er en storslået 
udsigt man får ud over 
byen, hvor man også helt 
fredeligt kan nyde den fredeligt kan nyde den 
otte solnedgang. 
En oase af fred og ro 
kan også ndes langs 
Trebisnjica-oden, hvor 
du kan nde Tvrdos 
klosteret lidt uden for klosteret lidt uden for 
byen. Dens vægge er 
dekoreret med fresker 
i en sådan harmoni, at 
det sikkert vil forstå 
enhver besøgendes 
opmærksomhed, også er opmærksomhed, også er 
det også kendt for dets 
prisbelønnede vine. 
Talrige restauranter 
tilbyder et bredt udvalg tilbyder et bredt udvalg 
af hercegovinsk mad, 
såsom fritters (priganice)  
ost i oliven, ostetærte 

(prijesnac), stegt kød under klokken, tørrede lamme 
ribs (kastradina), og ørred. Men du kan også nde 
internationale retter i Hercegovinas restauranter. 
Glem ikke at folk fra Hercegovina er kendte for deres 
gæstfrihed, så dermed kan du risikere at få de store portioner i 
restauranterne.
Husk også at besøge det lokale marked i centrum af byen, Husk også at besøge det lokale marked i centrum af byen, 
og vær vidne til et mix af farver, duft og aromaer. 

Markeds sælgerne byder passioneret på autentiske 
hercegovinske produkter, så du får mulighed for at 
smage nogle af dem, såsom gner, granatæblejuice, 
kirsebærsaft, forskellige typer te, honning osv. 
Efter denne pause anbefaler vi at I besøger en af vores 
mange vingårde, hvor hver vært hare n interessant 
historie at fortælle mens du selvfølgelig nyder god vin, historie at fortælle mens du selvfølgelig nyder god vin, 
ost og prosciutto. Hercegovina har sine egne oprindelige 
drue-sorter som er Vranac og Zilavka. Du kan også smage 
forskellige andre slags vine, samt brandy og likør.
Trebinje er livlig hele året rundt. Men hvis vi skulle udpege 
den smukkeste periode, ville det naturligvis være fra forår 
til sommer, når byen lever helt ud og dermed giver et 
indtryk af at være et specielt og magisk sted.indtryk af at være et specielt og magisk sted.
Skulle du vælge at overnatte i Trebinje, kan du nde alle 
former for indkvartering –alt fra luksuriøse hoteller, 
moteller, vandrerhjem og private lejligheder.
Vælg Trebinje, stedet for alle generationer!

Perovic (Arslanagic) broen 5

Platanen3 Katolske kirke ”Den velsignede 
Jomfru Maria”2

Ortodokse kirke "Guds 
Hellige Transguration"1

Vandparken "City of Sun"6
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Tvrdos klosteret8

Herzegovacka Gracanica 7
Marked i centrum af byen9
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