
ОД КРУШЕВО ДО ПOГРAДEЦ 
From Krushevo to Pogradec

туристички водич - a touristic guide



There is a regional road or bus's regular daily lines. Travel 

distance is 55km from Bitola, 32km from Prilep and 65km 

from Kichevo. It is 64km away from the airport Alexander the 

Great in Skopje and 110km from the airport St. Paul the 

Apostle in Ohrid.

Со задоволство ви го презентираме нашиот 
каталог кој вклучува големи можности за вашиот 
одмор во Крушево. Ве покануваме да го откриете и 
истражите Крушево, неговата историја, традиција 
и природните убавини.
Крушево - градот музеј, се наоѓа на 1300m н.в. и е 
највисок град на Балканот. Потеклото на градот 
датира од 15 век. Со Илинденското востание во 
1903, во Крушево е формирана првата независна 
Република на Балканот. 
Крушево cо 5000 жители е познат македонски 
зимски центар, детско одморалиште и седиште на 
летен етно фестивал. Еднакво е убав во зима и во 
лето. Oколните букови и борови шуми и чистиот 
планински воздух давааат спој на единствено 
чувство на спокој и тишина, карактеристични за 
Крушево. 

We are pleased to present our catalogue, which 

features a wide choice of holidays in town. We invite 

you to discover and explore Krushevo, its history, 

tradition and natural beauty.

 Krushevo - City Museum located at an altitude of 

1300m is the highest town in the Balkans. Origin of 

the city dates from the 15th century. The Ilinden 

Uprising in 1903 establishes in Krusevo the first 

independent Republic of the Balkans. 

Krushevo with 5000 inhabitants is famous 

Macedonian winter center, children's resort and 

summer seat of ethno festival. It is equally nice in 

winter and summer. 

The surrounding beech and pine forests and clear 

mountain air serve blend of unique feeling of peace 

and silence, typical for the town.

Драги посетители Dear visitors 

Постои регионален пат или автобуска редовна дневна 
линија, од 55км од Битола, 32км од Прилеп и 65км од 
Кичево. Аеродромите е оддалечени 164км ,,Александар 
Велики,, во Скопје и 110км ,,Св. Апостол Павле,, во 
Охрид.

Krushevo is expecting you!Крушево Ве очекува! 

Cross-border shared integrated alternative tourism
This project is funded by the European Union 
Прекугранично споделен интегриран алтернативен туризам
Проектот е финансиран од Европската унија

A project implemented by  ORT and AULEDA
Проектот го имплементираат ОРТ и АУЛЕДА

Како да дојдете до Крушево? How to get to Krushevo?



Во Крушево и неговата блиска околина има бројни 
споменици, музеи и цркви во кои се наоѓаат исклучително 
ретки иконостаси, дрворези, фрески и икони. 
Старите крушевски куќи се вистински уметнички дела 
изградени во 18 и 19 век. Чаршијата е во центарот на градот 
на која се надоврзуваат стрмни и тесни сокаци. 

Krushevo does posses numerous monuments, museums and 
churches with extremely rare iconostasis, woodcuts, 
paintings and icons. Old houses are truly work of art, built in 
the 18th and 19th centuries. Old bazaar is located in 
downtown where steep and narrow alleys flow in.

ШТО ДА СЕ ПОСЕТИ WHAT TO VISIT

Работното време на музеите е од вторник до недела од 
9 - 16 часот. 
Влезниот билет е 1 евро, а групните пакет билети за сите 
објекти изнесуваат 2 евра. 
Контакт: Национална установа Историски Музеј – Крушево 
тел.  38948 477 197, 38948 477 126 и факс  38948 477 098.

Working days of the museums are from Tuesday to Sunday 
from 9:00 to 16:00 pm. 
Arranged trip can be organized additional in another term. 
Entry ticket is 1 euro and group ticket for all entries is 2 
euros. 
Contact: National History Museum tel. 38948 477 197, 
38948 477 126 and fax 38948 477 098.

Спомен куќата Тодор Прески-Тоше е уникатна градба во 
форма на крст. Работно време од 9 – 21 часот. Тел. 38948 
477 888.

Споменикот Илинден, познат како Македониум, 
претставува симбол на борбата на македонскиот народ за 
слобода и самостојна држава. 

Музеј на Илинденското востание и Крушевската 
Република, е сместен во староградската куќа од 19 век 
кадешто е прогласена Крушевската Република.

Музеј Леарница за оружје, е куќата во која востаниците 
лееле куршуми и оружје.

Музеј на Народноослободителната борба од 1941-1945 
година, има огромна фреска која го отсликува текот на 
војната. 

Галерија Никола Мартиноски, изложува слики и цртежи, 
народни носии и староградски одаи.

Мечкин Камен е споменик под мотото Слобода или Смрт, 
претставува востаник со високо подигната карпа. 

Memorial house Todor Proeski-Toshe is a unique structure in the 
form of a cross. Working hours are from 9 to 21 pm. Contact: tel. 
38948 477 888.

Ilinden Monument, also known as Makedonium is a symbol of the 
Macedonian people struggle for freedom and independent state.

Museum of the Ilinden Uprising and the Krushevo Republic is 
housed in the old 19th century's house, in which the Krushevo 
Republic has been proclaimed.

Museum Arms Foundry is the house where the Upraising rebels 
casted bullets and guns.

National Liberation War Museum, 1941-1945, has a huge mural 
that depicts the War.

Nikola Martinoski Gallery expose paintings, drawings, ethno-
costumes and traditional room.

Meckin Kamen Monument under the motto Liberty or Death is a 
rebel with a high raised rock.

Влезот е бесплатен. Донации се прифаќаат по 
желба.Отворено е цел ден.

Св. Никола е лоцирана во самиот центар на градот и до  
градскиот плоштад и чаршијата, изградена во 1832 г.
Св. Јован позната и како Влашка црква од 1627 г. и Св. 
Богородица изградена во 1867 г. се лоцирани во близина 
на центарот на градот.
Св. Троица е лоцирана во периферијата на градот, 
изградена во 1881 год. Од дворот на црквата има 
прекрасен панорамски поглед на целиот град.
Манастирот Св. Проебражение познат и како манастирот 
на Тоше е лоциран  8км северозападно од градот, на 
височина од 1664м. Во негова близина се наоѓа и големиот 
33 метарски Крст Христов.
Манастирот Св. Спас е лоциран на височина од 900м во 
прекрасен шумски амбиент под градот, изграден во 1826 
год. 

Admission is free. 
Donations are accepted by request. 
Working hours are all day long.

Sv. Niкola is located in the center close to the town square and 
bazaar, built in 1832.
Sv. Jovan known as Vlach church, dated from 1627, as well as the 
Church Sv. Bogorodica built in 1867, are both located near 
downtown.
Sv. Troica is located on the outskirts of town with beautiful 
panoramic view, built in 1881.
Monastery Sv. Preobrazenie, known as the Monastery of Toshe, 
is located 8km northwest of town, at altitude of 1664m. Nearby is 
the big 33 meter Cross of Christ.
Monastery St. Spas is located under the town at altitude of 900m 
in a beautiful forest, built in 1826.

ЦРКВИ И МАНАСТИРИ    CHURCHES AND MONASTERYS    

МУЗЕИ, СПОМЕНИЦИ И ГАЛЕРИИ MUSEUMS, MONUMENTS AND GALLERIES



Во зависност од вашето време и желба, може да одберete 
еднодневна или повеќедневна тура, или пак да заминете на одмор 
со спорт и рекреација.

Depending on days of stay and desire, you can choose between the 

HALF DAY TOUR, MORE DAYS TOUR and SPORT & RECREATION 

VACATION.

ГРАДСКА ТУРА
Туристичко разгледување на културно-историски знаменитости, 
4 музеи, 3 споменици и галерии и 4 цркви во градот, со водич, 
пешки, со велосипед, или со автомобил. Времетраење на голема 
тура е 5 часа, со пауза за освежување, а на мала тура е 2 часа. 
Турата вклучува билети за сите музеи, водич, преведувач, 
професионален фотограф и ручек. Можна е поединечна или 
групна тура. Патеката завршува со прошетка низ чаршијата и 
улицата Тоше Проески и посета на спомен куќа на Тоше и вечното 
почивалиште.

Цена: мала тура 10 евра, голема тура 18 евра (+ 7 евра за ручек) 
За резервации јавете се во средното училиште ,,Наум Наумоски – 
Борче,, тел.  389 48 477 073 или Н.У. Историски Музеј – Крушево. 

CITY TOUR

Sightseeing tours of 4 museums and galleries, 3 monuments, and 4 

churches, in the city by foot, by bicycle or by car. Duration of the big 

tour is 5 hours with a break for refreshments, and a small tour is 2 hours. 

Individual or group tours are available. Projected path finishes with 

walking  through the bazaar and the street Todor Proeski, and visiting 

the memorial house Toshe and his eternal resting place. The tour 

includes tickets for all museums, guide, translator, professional 

photographer and lunch.

Price: small tour 10 euros, big tour 18 euros (+ lunch 7 euros)

For reservations call the high school, Naum Naumoski - Borce, tel. 389 

48477073, or National History Museum – Krushevo.

ТУРА ОКОЛУ ГРАДОТ
Турата околу градот вклучува транспорт со модерен минибус до 
Крстот Христов (8 км од Крушево), Мечкин Камен- споменикот на 
паднатите борци (4км од Крушево), црквата Света Троица, 
споменикот на Питу Гули, со ручек во манастирските конаци на Св. 
Преображение и кафе во хотел Монтана.

Цена: 18 евра со водич, преведувач и професионален фотограф.
За резервација јавете се во хотелот или вилата.

AROUND TOUR 

Tour around the city includes transport by modern minibus, around the 

Cross Hristov (8 km from Krushevo), Meckin Kamen - monument to 

fallen soldiers (4 km from Krushevo), church Sv. Bogorodica, Pitu Guli 

Monument, and a lunch in the Monastery of St. Preobrazenie and a 

coffee in the Hotel Montana.

Price: 18 euros, including guide, translator and a professional 

photographer 

For reservation call the hotel or villa.

ТУРИСТИЧКИ ПОНУДИ TOURIST OFFERS 



ЕТНО ТУРА
Туристичко разгледување на етно елементи во градот, со 
пешачење. Турата влкучува водич, преведувач, презентација на 
домашни традиционални ракотворби и етно сувенири. Можна е 
поединечна или групна тура. Турата опфаќа дуќани со стари 
занаети, куќи со традиционална архитектура, етно презентација во 
НВО - ЦВЕТ, слободни сликари и по желба обука за изработка на 
ракотворби (цената е во зависност од курсот)

Цена: 5 евра
За резервација јавете се во организацијата НВО - ЦВЕТ.

ETNO TOUR
Sightseeing tours of ethno elements of the town by foot. The tour 
includes guide, translator, presentation of local traditional handicrafts 
and ethno souvenirs. Individual or group tour is available. The tour visits 
old craft-shops, houses with traditional architecture, ethno exhibition of 
CSO CVET, freelance painters, and optionally training for making 
handicrafts (price dependents on class)

Price: 5euros 
For reservations call the organization NGO – CVET.

ВЕЛОСИПЕДСКА ТУРА
Се вози со велосипед до околните места со водич. Турата 
вклучува освежување и храна. Има тури за повеќе денови, 
секоја со времетраење од 4 cамо за 8 часа. Освежување и 
храна се обезбедува со водичот. Групна тура.Турите за 
избор по ден движат по велосипедската патека кај хотел 
Монтана (6 km), Мечкин Камен и споменикот на паднатите 
борци (4 km), Крушевско езеро, Шула Мина, Станич (3 km) и 
манастир Св. Преображение со големиот Крст Христов (8 
km)

Цена: во договор со водичот, зависно од локалитетот.
За резервации јавете се во хотелот или вилата.

ПЛАНИНАРСКА ТУРА
Организирано планинарење по околните ридови со водич – 
планинар. Има тури за повеќе денови, секоја со 
времетраење од 4 до 8 часа. По барање може да се 
организира обука за ориентационен спорт и планинарење. 
Можна е поединечна или групна тура. Се пешачи низ 
прекрасна зелена шума до манастирот Св. Спас, по 
планинските врвови, или 30 km ди Мусица на 1788 m н.в до 
Ловечката куќа

Цена: во договор со водичот, зависно од локалитетот.
За резервација јавете се во хотелот или вилата. 

MOUNTBIKE TOUR 
Ride a bicycle to nearby places with a guide. The tour includes 
refreshments and food. Available more tours for more days. 
Duration of the tour is 4 to 8 hours per day. Only group tour is 
available. Tours for selection per day go to mount-biking road by 
hotel Montana (6 km), Mechkin Kamen and monument to fallen 
soldiers (4 km), Lake Krushevo, Shula Mina Ski Stanich (3 km) 
and Monastery of St. Preobrazenie with Cross Hristov (8 km)

Price: in agreement with the guide, depending on the location.
For reservations call the hotel or villa.

88 m a.s.l

MOUNTAINEERING TOUR 
Mountaineering on the neighboring hills with a guide - 
mountaineer. Available more tours for more days. Duration of the 
tour is from 4 to 8 hours per day. Training for sports orientation 
and mountaineering are optional.
Individual or group tour is available. Tour is walking through 
beautiful green forest up to Monastery Sv. Spas, climbing the 
near peaks, or hiking 30 km up to Musica peak on 17  
to the Hunting House

Price: in agreement with the guide, depending on the location.
For reservation call the hotel or villa.

ECO TOUR 
Walking in a nature with a guide. The tour includes refreshments and 
food served on the open sky.  Depends of desire you can lying in 
meadow, breath fresh forest air or eyes resting on landscape view. 
Available more tours for more days. Duration of the tour is from 4 to 8 
hours per day. Only group tour is available. Tours for selection for 
each day are at the Lake, ski hills, and the forest

Price: in agreement with the guide, depending on the site
For reservation call the hotel or villa.

ЕКОЛОШКА ТУРА:
Пешачење во природа со водич. Турата вклучува освежување и 
храна служена надвор под отворено небо. Во зависност од Вашата 
желба Вие може да лежите во  ливада, дишете свеж шумски воздух 
или да ги одмарате очите во  прекрасните пејсажи. Има тури за 
повеќе денови, секоја со времетраење од 4 до 8 часа. Можна е 
поединечна или групна тура. Турите за избор за поединечен ден се 
на езерото, шумите и ски патеките

Цена: во договор со водичот, зависно од локалитетот.
За резервација јавете се во хотелот или вилата.



Хотел МОНТАНА ПАЛАС    4 ѕвезди
Контакт: тел. 38948 477 121; 38948 477 680 и 38975 208 141 
e-mail: montanapalas@gmail.com;  info@montanapalas.com.mk
Соби: 1 претседателски апартман, 6 апартмани и 77 соби.
Собите се опремени со тоалет и туш, ТВ, бесплатен интернет, фен, 
клима, телефон, минибар и балкон. Хотелот има базен, дискотека и сали 
за фитнес и масажа.
Цена: 40 евра/лице за полн пансион, 26 евра за ноќевање со доручек.

Вила ГОРА 
Контакт: тел. 38948 476 540 и 075 841 253  
e-mail: info@vilagora.com, aranzmani@vilagora.com     
Соби: Располага со 12 двокреветни, трокреветни и четворокреветни.
Собите се опремени со тоалет и туш, кабелска ТВ, бесплатен интернет, 
централно греење. Има детска игротека.
Цена: 13 евра/лице само за ноќевање, (+ појадок 2 евра/лице).

Aпартмани ПОПАРА
Контакт: тел. 38978 412 332, 38978 830 950, 38971 331 415
e-mail: proeskab@gmail.com
Соби: Располага со 1 четворокреветен апартман. 
опремен со тоалет и туш, опремена кујна, кабелска ТВ плазма, 
бесплатен интернет, греење и ладење. 
Цена: 26 евра за 1/4 апартман само за ноќевање.

КАСА ЛА КОЛА  
Контакт: тел. 38975 318 778; 38975 318 779; 38970 379 276 
e-mail: vilalakola@yahoo.com   www.lakola.com.mk
Соби: 6 двокреветни студија и трокреветни.
Собите се опремени со тоалет и туш, кабелска ТВ, бесплатен интернет, 
греење, минибар, фен, минисеф. Има заедничка просторија, видео 
надзор и 24/7 услуга.
Цена: 25 евра за 1/2 соба, 32 евра за 1/3 соба само за ноќевање (+ 
појадок 2,5 евра/лице).

Hotel MONTANA PALACE 4 stars
Contact: tel. 38948 477 121, 38948 477 680 and 38975 208 141
e-mail: montanapalas@gmail.com; info@montanapalas.com.mk
Rooms: 1 presidential apartment, 6 apartments and 77 rooms. The rooms 
are equipped with toilet and shower, TV, free internet, hairdryer, air 
conditioning, telephone, minibar and balcony. The hotel has a swimming 
pool, discotheque, fitness and massage rooms.
Price: 40euros /person for Full board, 26euros for bed and breakfast.

VILLA GORA
Contact: tel. 38948 476 540 and 075 841 253 075 841 253
e-mail: info@vilagora.com, aranzmani@vilagora.com
Rooms and equipment: 12 double, triple and four beds. The rooms are 
equipped with toilet and shower, cable TV, free internet, central heating. 
There is children's playroom.
Price: 13euros for bed/person (+ breakfast 2euros/person) 

Apartments POPARA
Contact: tel. 38978 412 332, 389 78 830 950, 38971 331 415
e-mail: proeskab @ gmail.com
Rooms and equipment: apartment for 4 persons. The room is equipped 
with toilet and shower, kitchen, cable TV plasma, free internet, heating and 
cooling.
Price:  26euros for 1/4 apartment. 

CASA LA KOLA
Contact: tel. 38975 318 778, 38975 318 779, 38970 379 276
e-mail: vilalakola@yahoo.com www.lakola.com.mk
Rooms: 6 double and triple studios. The rooms are equipped with toilet and 
shower, cable TV, free internet, heating, minibar, hairdryer, minisef. There is 
a hall reception, CCTV and 24/7 service.
Price: 25euros for 1/2 room, 32euros for 1/3 room (+ breakfast 2.5euros/ 
person).

ЗИМСКА СЕЗОНА CКИ WINTER SEASON SKIING

Ски-центар Станич:
- Инфо: Два скилифта двоседи и еден с  
едносед, патеки за алпско скијање, нордиско 
биатлон. Посебна атракција е скијачката пате
слалом. Жичарницата почнува од центарот на 
Искусни скијачи можат да се спуштат од стазите
во центарот на градот.
- Услуги: ски и сноуборд школа за деца и почетници, 
изнајмување на ски опрема, санки и др., ресторан
- Цена: 5евра  - изнајмување опрема, 8евра - дневна 
карта за ски-лифт, 1,2евро - билет за жичница, 0,5евра - 
карта за ски-лифт, 5евра - ски школа 
За резервација јавете се во хотелот, вилата или ски-центар 
Скаут. 

 

Мечкин камен: 
Cпоред местоположбата и временските услови, ова е едно 
од најдобрите места за стартови за параглајдерство и 
лесни едрилици во Европа. 
- Услуги: викенд летање со параглајдер, 5 дневна

, должителен курс(вкупно 10часа), напреден курс
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- Цена: во зависност од услу
За резервација јавете се во хотел Монта

Site ski resort Stanich:
ki resort has two ski lifts (two-seaters and single-seaters),
ils for alpine skiing, nordic skiing, biathlon and sleds. A
cial attraction is night ski slalom. Gondola starts from the
ter of town. Experienced skiers can turn back by skiing
 the trails to the center. 

- Services: ski and snowboard school for children and
inners; rental of ski equipment, sleds and more; restaurant.

- Price: 5euros – for rental equipment, 8euros - daily
d for ski-lift, 1.2 euro - ticket for gondola, 0.5euro - ticket for
-lift, 5euros – for ski school.

For reservation call the hotel, villa, or ski-center Scout.

Site Meckin Kamen: 
According to the location and weather conditions, this is one of 
the best places for start in Europe.
- Services: weekend flying with paraglide, 5 day training, 
extension course (total 10 hours), advanced course (total 10 
hours), flying in tandem with teacher. 
-  Price: depending on the service
For reservation call the hotel Montana and Villa Gora.
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СМЕСТУВАЊЕ ACCOMODATION

ЛЕТНА СЕЗОНА - ПАРАГЛАЈДИНГ SUMMER SEASON - PARAGLIDING



Вила ЕТНО КУЌА 
Контакт: тел. 38948 477 800 и 38970 673 427  
e-mail: n.cavkar@yahoo.com
2 апартмани и 3 соби 
Собите се опремени со тоалет и туш, опремена кујна, кабелска ТВ, 
бесплатен интернет, парно греење, пегла, балкон. Заедничка просторија 
и паркинг. Вилата е стара влашка куќа од 1875год., реновирана во 
оригинален етно стил.
Цена: 7 евра/лице ноќевање (+ појадок 2 евра).

Villa ETNO HOUSE
Contact: tel. 38948 477 800 and 38970 673 427
e-mail: n.cavkar @ yahoo.com
2 apartments and 3 rooms. The rooms are equipped with toilet and shower, 
full kitchen, cable TV, free internet, heating, iron, balcony. A meeting room and 
parking. The villa is old Vlach house built in 1875, renovated in original ethno 
style.
Price:  7euros for bed/person (+ breakfast 2euros/ person).

Пица-ресторан РОМА
во центарот до автобуската 

станица
тел.38948 476 519, 

trajceroma2009@hotmail.com, 
facebook.com/picerijaroma 

Комфорен амбиент, 
традиционална и 

интернационална вкусна храна, 
врвна услуга.: алакард, пансион 

и кетеринг со достава

Pizza restaurant ROMA
Location: center, near to the bus 

station
Contact: tel.38948 476519, 

trajceroma2009@hotmail.com, 
facebook.com / picerijaroma

Service: comfortable 
atmosphere, traditional and 

international delicious food, and 
type of services: A la kart, Full 

board and Catering with delivery

Manufacture of ethno costumes, 
jewelry and souvenirs  

Contact: , Spasika 
Taseska, tel. 38976 941 304, 

38948 476 594/38948 476 609, 
38948 522 120, e-mail: 

cvetkrusevo@yahoo.com

NGO CVET

Manufacture and preparation of 
traditional embroidery, costumes 

and jewelry 
Contact:  

Agapi Chunkoska, tel.078 372 
016 078 372 016, e-mail: 

cunkoskaagapi@yahoo.com

 ,NGO SVETLA ZVEZDA

Изработка на традиционални 
везови, носии и накит 

Контакт: , 
Агапи Чункоска – 078 372 016, 

e-mail: 
cunkoskaagapi@yahoo.com 

 ГО Светла Ѕвезда

 Изработка на етно носии, накит 
и сувенири – 

Контакт:  
организација на жените - 

Спасика Тасеска – 38976 941 
304, 38948 476 594/38948 476 

609, 38948 522 120, e-mail: 
cvetkrusevo@yahoo.com

ЦВЕТ – НВО

Изработка на скулптури, 
слики од природни 

материјали 
Контакт:

 078 461 789, 
e-mail: milosevska_violeta

@yahoo.com  

 Виолета 
Милошевска

Manufacture of statues, 
paintings with natural 

materials 
Contact: 

, tel. 078 461 
789, 078 461 789,

 e-mail: milosevska_violeta
@yahoo.com

Violeta 
Miloshevska

Детско одморалиште ШУЛА МИНА - Младост
Контакт: тел. 38948 47 7310; 389 230 66 494
Соби: 164 легла, 7 бунгалови со повеќе  соби (2, 6, 8) со тоалет и туш. 
Има централна кујна, трпезарија и парно греење.
Цена: 20 евра/лице за полн пансион, 8 евра само за ноќевање.

Youth resort SHULA MINA
Contact: tel. 38948 47 7310, 389230 66494
Rooms: The complex has 164 beds,7 bungalows with more rooms (2, 6, 8) 
with toilet and shower. There is a central kitchen and dining room with 
heating system.
Price: 20euros/person for Full board, 8euros for bed.

Пица-ресторан СКАР
во центарот на градот

тел.38948 476 602, 
www.pizzaskar.net

Услуга: доброто вино, 
италијанската кујна и 

крушевските специјалитети

Pizza restaurant SCAR
Location: downtown

Contact: tel.38948 476602, 
www.pizzaskar.net

Service: good wine, Italian cuisine 
and specialties from Krushevo

Настани во 2012 година
25 јануари =Прослава на денот на 
раѓањето на македонската музичка 

поп легенда Тоше Проески
-крај на јануари почеток на февруари 

= Меѓународна ловечка вечер
28 – 30 мај = Ликовна колонија Млад 

Битолски Монмартр 
01 – 10 август =10 Дена Крушевска 

Република
02 август =Прослава на 
Илинденското востание 

01 -05 август = Интернационален 

шампионат во 
параглајдерство,,Илинденски КУП,, 

4-12 август= Светски куп 2012 во 
параглајдинг 15 јули - 15 август   = 

Крушево Етно Град 
15 јули - 15 август  =Етно Саем

8 септември  = Ден на независноста-
Концерт на воениот оркестар

8 септември  =Мотор крос кантри
10 октомври = Крушевска Софра 

Општина Крушево, 
www.krusevo.gov.mk, тел.38948 477061

Events in year 2012
25 January = birthday of the 

Macedonian pop music legend Toshe 
Proeski Celebration

-a last week of January - beginning of 
February = IntrernationalHunters Night
28 – 30 May = Art Colony Youth Bitola 

Montmartre
01 – 10 August  =10 Days Krushevo 

Republic
02 August = Celebration of Ilinden 

Uprising 01 -05 August= 
InternationalParagliding

Championship, Ilinden Cup
4 - 12 August =2012 World 

ParaglidingCup
15 July – 15 August= KrushevoETNO 

TOWN
15 July – 15 August  =ETNO FAIR 

08 September= Indepence day- Military 
OrchestraConcert

10 October = Krusevo Meals
MunicipalityKrushevo, 
www.krusevo.gov.mk,

tel.38948477061

Кафе ПАЉОКА 
во центарот на чаршијата 

погодно за уживање, 
релаксација и добра забава

тел.3894870330898 
paljoka@yahoo.com



Зимска сезона / Крушево - Подградец

Летна сезона / Подградец - Крушево

ДЕН 1
- Пристигнување во Крушево и 
сместување во хотел Монтана или Вила 
Гора
- Ручек во пицерија Рома
- Тура низ градот
- Вечера и вечерна прошетка

ДЕН 2
- Патување со жичара до ски-центар 
Станиќ
- Зимски ски - спорт активности
- Вечера и вечерна забава во Паљока 

ДЕН 3
- Патување со жичара до ски-центар 
Станиќ
- Зимски ски - спорт активности
- Ручек 
- Етно тура со купување сувенири
- Вечера и посета на уметничка галерија

ДЕН 4
- Заминување за Подградец
- Пристигнување во Подградец, 
сместување во туристички центар 
"Lyhnidas"
- Посета на туристичката населба Лин, 
Kishen е Linit, Mozaiket е Linit
- Ручек во Лин
- Посета на Музејот на Подградец 
(Ciceron), и "TASO" уметничка галерија
- Вечера со традиционална музика со 
"Nostalgjia" 

ДЕН 5
- Посета на чаршијата во Подградец со 
шопинг за подароци и сувенири
- Разгледување на туристичкото место 
Дрилон (4 километри од Подградец)
- Посета на споменикот на Лагуш 
Порадечит и Митруш Куртели
- Ручек со традиционална плоча со риба
- Заминување за Крушево

ДЕН 6
- Патување со жичара до ски-центар 
Станиќ
- Зимски ски - спорт активности
- Ручек со традиционална храна
- Слободно попладне и заминување

ЦЕНА: а) 300 евра (сместување во Вила 
 Гора),

             б) 350 евра (сместување во хотел 
 Монтана)

Во цената е вклучено:
- сместување и полн пансион (не е 
задолжително), ако сместувањето е во 
вила тогаш ручекот е во ресторанот 
РОМА
- билети за музеите
- водич
- превоз Подградец-Крушево - Подградец

Во цената не е вклучено:
- билети за жичара
- изнајмување на ски опрема

ДЕН 1
- Пристигнување во Подградец и 
сместување во хотел Перла
- Туристичко разгледување на културните 
и историските локалитети на Подградец 
(City Tour)
- Ручек во локален ресторан
- Време за плажа и летни лудории
- Вечера и вечерна прошетка

ДЕН 2
- Посета на тврдината Селка и 5 спомен - 
гробници
- Уживање и релаксација во убавите 
пејсажи
- Ручек во ресторан "Борана" во 
Подградец
- Време за плажа и летни лудории
- Вечера

ДЕН 3
- Време за плажа и летни лудории
- Вечера
- Посета на црквата Маренес

ДЕН 4
- Заминување кон Крушево и сместување 
во хотел Монтана или Вила Гора
- Градска тура со туристичка прошетка на 
музеи, галерии и цркви во Крушево
- Ручек 
- Туристичка прошетка на околните места, 
манастирот Св Преображение и 
споменикот Мечкин Камен
- Вечера со традиционална храна и 
музика во ресторан РОМА

ДЕН 5
- Појадок
- Маунтбајк турнеја низ околните места 
(езеро, шума)
- Ручек 
- Етно турнеја низ градот со разгледување 
на етно елементи (изложба, продавници)
- Заминување за Подградец

ДЕН 6
- Време за плажа и пловење со кајче
- Ручек време во локален ресторан 
"Enkeliana" со музика и традиционален 
танц
- Посета на ISCA – занаетчиство и  
резбани дела, шопинг, сувенири
- Заминување 

ЦЕНА: а) 300 евра (сместување во Вила 
 Гора),

             б) 350 евра (сместување во хотел 
 Монтана)

Во цената е вклучено:
- сместување и полн пансион (не е 
задолжително), ако сместувањето е во 
вила тогаш ручекот е во ресторанот 
РОМА
- билети за музеите
- водич
- превоз Подградец-Крушево - Подградец

Winter season / Krushevo – Podgradec

Summer season /  Podgradec – Krushevo

DAY 1
- Arrival in Krushevo and accommodation in a 
Hotel Montana or Vila Gora
- Lunch in a restaurant Roma
- City Tour
- Dinner and evening time

DAY 2 
- Travel with gondola to the ski-center Stanic
- Ski sport activities 
- Dinner and evening time in Paljoka

DAY 3
- Travel with gondola to the ski-center Stanic
- Ski sport activities 
- Lunch in pizzeria Roma
- Ethno-tour
- Dinner and visiting an art gallery

DAY 4
- Departure to Podgradec
- Arrival in Podgradec, accommodation in turist 
resort “Lyhnidas”
- Visit to tourist village LIN, Kishen e Linit, 
Mozaiket e Linit
- Lunch in Lin
- Visit to Museum of Podgradec (Ciceron), and 
“TASO” Art gallery
- Dinner with traditional music with “Nostalgjia”

DAY 5
- Visiting the Pogradec's Bazaar with shopping 
tour for farewell presents and souvenirs
- Sightseeing to touristic site Drilon (4km from 
Podgradec)
- Visiting the monument of Lasgush Poradecit 
and Mitrush Kuteli
- Lunch time with traditional plate with fish
- Departure to Krushevo

DAY 6 
- Travel with gondola to the ski-center Stanic
- Ski sport activities 
- Lunch time with traditional food
- Afternoon departure time

PRICE: a) 250 euros (accommodation in Villa 
 Gora),      

 b) 300 euros (accommodation in Hotel 
 Montana)

Service Included: 
- accommodation, and full-board (optional if 
accommodation is in villa the lunch is in the 
restaurant Roma)
- tickets for museums
-guide
-transport Krushevo-Podgradec-Krushevo
Service not-included: 
- tickets for gondola
- rental ski equipment

DAY 1
- Arrival in Pogradec. Accommodation at hotel 
Perla
- Sightseeing tours of cultural and historical 
sites of Pogradec (City Tour)
- Lunch in a local restaurant
- Beach time
- Dinner and evening time

DAY 2
- Visit to Selca fortress, 5 Monumental Tombs
- Contemplation of landscape, relaxation
- Lunch in traditional restaurant "Borana" to 
Pogradec
- Beach time                                                                                                                                     
- Dinner

DAY 3
- Beach time
- Dinner time
- Visit Marenes Church 

DAY 4
- Departure to Krushevo and accommodation in 
Hotel Montana or Vila Gora 
- City Tour with sightseeing tour of museums, 
galleries and churches in Krushevo
- Lunch time
- Around Tour in surrounding areas with 
sightseeing tour of the Toshe Museum, 
monastery St. Preobrazenie and monument 
Meckin Kamen 
- Dinner with traditional food and music in 
restaurant Roma

DAY 5
- Mountinebike tour across nearby places (lake, 
forest)
- Lunch time
- Ethno city tour with sightseeing tours of ethno 
elements of the town (exhibition, shops)
- Departure to Pogradec

DAY 6
- Beach time and boating on the lake
-lunch in the local restaurant "Enkeliana" with 
music and traditional dance
- Visit to the ISCA Handicraft, wood carved 
works, shopping, souvenirs
- Departure time

PRICE: a) 300 euros (accommodation in Villa 
 Gora),      

 b) 350 euros (accommodation in Hotel 
 Montana)

Service Included: 
- accommodation, and full-board (optional if 
accommodation is in villa the lunch is in the 
restaurant Roma)
- tickets for museums
-guide
-transport Pogradec-Krushevo-Pogradec

Sezoni dimeror / Krushevo- Pogradec

Sezoni veror / Pogradec - Krushevo

DITA E PARE
-Mberritja ne Krushevo dhe akomodimi ne 
Hotel Montana ose Vila Gora
-Dreka ne nje restorant Roma
-Shetitje neper qytet 
-Darka

DITA E DYTE
-Udhetim me gondola tek qendra e skive 
Staniç
-Aktivitete skish
-Darke dhe bar nate

DITA E TRETE
-Udhetim me gondola tek qendra e skive
-Aktivitete sportive skish
-Dreka te Piceria Roma
-Shetitje
-Darka dhe nje vizite galerie arti

DITA E KATERT
-Nisje per ne Pogradec
-Mberritja ne Pogradec dhe akomodimi ne 
resortin turistik “Lyhnidas”
-Vizite ne fshatin turistik te Linit, kishen dhe 
mozaiket e saj
-Dreke ne Lin
Vizite ne muzeun e Pogradecit (ciceron) dhe 
galerine e artit “Taso”
-Darke me muzike nostalgjike

DITA E PESTE
-Vizite ne pazarin e Pogradecit per te blere 
suvenire
-Vizite ne qendren turistike te Drilonit (4 km 
larg Pogradecit)
- Vizite ne monumentin e Lasgush Poradecit 
dhe Mitrush Kutelit
-Dreka me pjaten tradicionale te peshkut
-Nisja per ne Krushevo

DITA E GJASHTE
-Udhetim me gondola tek qendra e skive 
Staniç
-Aktivitete sportive skish
-Dreka me ushqim tradicional

ÇMIMI: a) 250 euro (akomodimi ne Vila 
 Gora)
b) 300 euro (akomodimi ne Hotel 
 Montana)

Perfshihen sherbimet si:
-akomodimi me gjithçka te perfshire (nese 
akomodimi eshte ne qytet dreka hahet ne 
restorant Roma)
-bileta per muzeume
-guida
-transporti Krushevo-Pogradec-Krushevo
Nuk perfshihen sherbimet si:
-bileta per gondola
-skite me qera

DITA E PARE
Arritja ne Pogradec. Akomodimi ne Hotel 
Perla
-Vizite neper qendrat historike kulturore te 
Pogradecit(Shetitje ne qytet)
-Dreke ne nje restorant lokal
-Plazh
-Darka

DITA E DYTE
-Vizite ne 5 varret monumentale te Selces 
dhe ne keshtjellen e saj
-Dreka ne restorantin tradicional “Borana”
-Plazh
-Darka

DITA E TRETE
-Plazh
-Darka
-Vizite ne kishen e Marenes

DITA E KATERT
-Nisja per ne Krushevo dhe akomodimi ne 
Hotel Montana ose Vila Gora
-Shetitje neper qytet per te pare muzeumet, 
galerite dhe kishat e Krushevos
-Dreka
-Shetitje neper qytet per te pare manastirin 
Shen Preobrazenie dhe monumentin Mekin 
Kamen
-Darka ne restorantin tradicional “Roma”

DITA E PESTE
-Shetitje me biçiklete tek liqeni dhe pylli
-Dreka
-Shetitje per te pare elementet tardicionale 
te qytetit (ekspozita, dyqane)
-Nisja per ne Pogradec

DITA E GJASHTE

-Dreka ne restorantin tradicional “Enkeliana”
-Vizite ne punishten ISKA me punime druri
-Nisja

Perfshihen sherbimet si:
-akomodimi me gjithçka te perfshire (nese 
akomodimi eshte ne qytet dreka hahet ne 
restorant Roma)
-bileta per muzeume
-guida
-transporti Pogradec-Krushevo-Pogradec

-Nisja pasdite

-Plazh dhe shetitje me varke ne liqen

ÇMIMI: a) 300 euro (akomodimi ne Vila 
 Gora)
b) 350 euro (akomodimi ne Hotel 
 Montana)

6 ДЕНА 
ПРЕКУГРАНИЧНО ПАТУВАЊА

6 DAYS 
CROSS BORDER TOURS

6 DITE 
PUSHIME NDERKUFITARE

This Catalogue is a result from the Cross-border shared integrated alternative tourism Project, in 
2011-2012, aimed to support people-to-people exhange among Krushevo and Pogradec. More info 

at www.ort.org.mk

Овој каталог е резултат на проектот Прекугранично споделен интегриран алтернативен 
туризам, во 2011-2012, со цел да овозможи соработка на Крушево и Поградец. Повеќе 

информации на www.ort.org.mk.

Ky katalog eshte rezultati i Projektit per nje turizem te njehsuar alternative nderkufitar te viteve 
2011-2012, me qellim shkembimin midis Krushevos dhe Pogradecit. Per me teper informacion 

vizitoni www.auleda.al 

ORT
www.ort.org.mk

razvoj@ort.org.mk 

AULEDA
www.auleda.al

auledavlore@yahoo.com
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This publication has been produced with the assistance of the European Union. 
The contents of this publication are the sole responsibility of  ORT and AULEDA and can in no way be taken to reflect the views of the 

European Union.
 

Publikacijata e sozdadena so pomo{ na Evropska Unija. Sodr`inata na ovaa publikacija e ~ista odgovornost na ORT i AULEDA i vo nieden 
na~in nemo`e da vlijae na pogledite na Evropska Unija.

 

Ky botim eshte prodhuar me mbeshtetjen e Bashkimit Evropian. Permbajtja dhe botimi jane e drejte vetem e ORT dhe AULEDA dhe nuk 
reflektojne kendveshtrimin e Bashkimit Evropian
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