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Nakon nedavno uspostavljene redovite charter linije između Mostara i talijanskog grada Pescare, zatim
dogovorene linije s Perugijom, koja bi trebala do konca ljeta biti u funkciji, u lipnju bi trebala biti
uspostavljena zračna veza između Mostara - Baria i to dva puta tjedno. Stoga je u Mostaru boravilo
izaslanstvo iz Italije predvođeno viceguvernerom regije Bari Trifoneom Altierijem, saborskim
zastupnikom regije Campagnija Pietrom Fugliom te brojnim drugi visokim dužnosnicima iz regija Puglia,
Napulj, Salerna, Avellina, Benventoa te provincije Napulj. Cilj posjeta je turističko, kulturno i vjersko
povezivanje gradova.

Dobra suradnja
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, predsjednik Gradskog vijeća Murat Ćorić i direktor Zračne luke
Mostar Marin Raspudić su poželjeli dobrodošlicu talijanskom izaslanstvu u mostarskoj zračnoj luci.
Gradonačelnik Bešlić je kazao kako je ovaj posjet vrlo važan za sve građane Hercegovine i da vjeruje da
će ova suradnja uroditi plodom.
- Grad Mostar kao vlasnik Zračne luke Mostar učinit će sve da se ova veza održi i da bude na zadovoljstvo
svih nas. Republika Italija koja je zemljopisno vrlo blizu, zbog prepreke Jadranskog mora je relativno
udaljena kada se vozite, a ovo je najbolji put da se te zemljopisne razdaljine za kratko vrijeme premoste,
kazao je Bešlić. Viceguverner regije Bari Trifone Altieri, zahvalio je na gostoprimstvu, kazao kako iz
njegove regije jako puno vjernika dolazi posjetiti Hercegovinu i zato su ovdje da poboljšaju daljnju
suradnju. – Nadam se da ovo neće biti samo promocija, već budućnost naše daljnje suradnje te da ćete se
odazvati na naš poziv da nas posjetite uskoro, kazao je Altieri. Složivši se s njim zastupnik regije
Campagnija Pietro Fugli je naglasio kako je ovo jako bitan dan za spomenute regije. - Naše regije imaju
jako velike sličnosti i siguran sam da povezivanjem možemo mnogo doprinijeti turizmu. Budući da je
Međugorje mjesto gdje dolazi cijeli svijet, želimo biti dio toga. U Pugli je svetište Padre Pija, u Bariju
svetog Nikole, kada bismo s vašim svetištem ujedinili naša, i u pola sata vožnje ista bila dostupna
obostrano, to bi bilo jako dobro, poručio je Fugli. Nakon upriličenog sastanka s mostarskim dužnosnicima,
talijansko izaslanstvo posjetio je Međugorje, obišlo Majčino selo, Plavi križ, crkvu svetog Jakova i ostale
znamenitosti Gospina svetišta.
Ured za odnose s javnošću
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