
 

  

  

  
Bezoek Republika Srpska op de Vakantiebeurs! 

Dinsdag 9 januari t/m zondag 14 januari 2018 

hal 11, standnummer 11.E040, Vakantiebeurs Utrecht 

(download hier tevens ons laatste persbericht) 

  

 
  

Republika Srpska zal zich dit jaar met een eigen stand presenteren op de Vakantiebeurs, welke van 9 
t/m 14 januari 2018 in Utrecht plaatsvindt. Republika Srpska ligt in het hart van de Balkan en is een 
van de twee entiteiten van het land Bosnië en Hercegovina. Het gebied is nog vrij onbekend bij de 
internationale reiziger maar heeft veel geheimen om te ontdekken! 
  
Graag nodigen wij u daarom van harte uit voor een bezoek aan onze stand om kennis te maken met 
het toeristische aanbod van deze bijzondere bestemming en de verschillende vertegenwoordigers uit 
Republika Srpska, waaronder het Bureau voor Toerisme, het VVV-kantoor van Banja Luka (regionale 
hoofdstad) en incoming tour operator Zepter Passport. Tijdens uw bezoek kunt u tevens genieten van 
een aantal specialiteiten en wijnen uit de regio. 
  
Een greep uit het aanbod: 
  

- Een rijke cultuurgeschiedenis: bezoek de regionale hoofdstad Banja Luka, de talrijke 
middeleeuwse kloosters of de historische steden Visegrad - beroemd vanwege de historische 
brug over de Drina rivier - en Trebinje - centrum van de wijnproductie van Hercegovina. 
  

- Een ongerepte natuur: ga wandelen in de nationale parken Kozara en Sutjeska en bezoek het 
Perućica bos, een van de laatste oerbossen van Europa. Ontdek de talrijke rivieren en 
watervallen in het gebied rondom Sipovo. 
  

- Adrenaline en sensatie: Beleef spanning en sensatie en ga raften of kajakken op de Vrbas, 
Tara of Drina rivier. 
  

http://www.eurodest.nl/srpska/persbericht_srpska_vakantiebeurs2018.pdf


- Fietsen en mountainbiken: Ontdek Republika Srpska en zijn gastvrije bevolking middels 
georganiseerde ééndaagse of meerdaagse fietstochten met vertrek vanuit Banja Luka. 
  

- Campertochten: Doorkruis Republika Srpska en de rest van de Balkan per camper en verblijf 
op de mooiste plekjes midden in de natuur. 
  

- Wellness- en gezondheidstoerisme: Kom heerlijk ontspannen of kuren in een van de 
verschillende wellness- en gezondheidscentra, waaronder Banja Vrucica, Banja Kulasi en 
Banja Laktasi. 
  

- Gastronomie en wijn: Proef de gastronomie van de Balkan en de heerlijke wijnen in het 
zonnige Hercegovina in het zuiden van het land 

  
  

Download hier ons laatste persbericht met verdere informatie 

Of bezoek onze website: http://turizamrs.org/en/ 
  

Bent u nieuwschierig geworden en wilt meer te weten komen?  Bezoek dan onze stand op 
de Vakantiebeurs: Republika Srpska (Bosnië en Hercegovina), hal 11, standnummer 

11.E040 
  
  

Voor meer informatie of het inplannen van een individuele afspraak kunt u natuurlijk ook altijd 
contact met ons opnemen. Wij hopen velen van u tijdens de Vakantiebeurs te mogen begroeten! 

  
Contactpersoon voor pers en touroperators: 

  
Dennis van der Avoort   (PR vertegenwoordiger voor Republika Srpska) 
Europe Destination Marketing 
Jan van Loonslaan 21-A 
3031 PK Rotterdam 
Nederland 
Tel: +31-(0)10-785 7300 
Mob: +31-(0)6-2888 5668 
Email: info@eurodest.nl 
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