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Вовед
Агенцијата за промоција и поддршка на туризам, согласно годишните Програми за промоција
и поддршка на туризам, предвидуваше реализација на повеќе проекти во рамките на
поддршката на туризмот, од кои како еден од најзначајните проекти е проектот “Планински
патеки“.
Потребата од реализација на проектот се јави со цел на создавење на нови туристички
производи што во најголема мерка би влијаеле на зголемување на туристичката понуда на
Република Македонија, како и директно поврзување на Република Македонија со останатите
земји преку создавање на мрежа на планински патеки.
Проектот се реализираше во соработка со повеќе институции од кои како директен партнер и
финансиската поддршка во реализација на истиот е од Агенцијата за финансиска поддршка на
земјоделието и рурален развој, мерка 323 - Програма за финансиска поддршка на рураленит
развој, како и директни имплементатори на проектот Федерацијата на планинарски спортови
и 54 планинарски здруженија и спортски клубови.
Во функција на обезбедување на одржливоста на проектот, како и стандардизацијата на
изведбата и обележувањето на патеките согласно европските стандарди, во 2014 година беше
донесен и Законот за планински патеки, кој ги утврди условите и начинот на уредување на
планинските патеки, нивното одржување, класификација, категоризација, користење, како и
други прашања поврзани со користење на планинските патеки.
Согласно членот 6 од Законот за планински патеки (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/2014), Агенцијата за промоција и поддршка на туризам има повеќе
надлежности во функција на имплементација на законот, и е обврзана да изработи Предлог на
Национална мрежа на планински патеки.
Целта на проектот е создавање на нови туристички производи и јакнење на севкупната
туристичка понуда на Република Македонија. Од особено значење за Република Македонија е
поттикнувањето на развојот на алтернативните форми на туризам, како светски тренд и
пројавениот се поголемиот интерес на туристите за Активен туризам, како и позиционирањето
на Република Македонија на светската мапата на атрактивни дестинации од областа на
Активниот туризам.
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Патека
1.

Равна река – Ченгино кале Клепало

Краток опис на патеката
Должина на патеката 41 км.
Надморска висина од 1080 (Равна река) до 1760 (врв
Ченгино Кале).
Вкупна денивелација:1080 м.
Потребно време за минување: 16-18ч
Категоризација на патеката: Средно тешка.
Класификација: пешачка
Опис на патеката: Патеката се наоѓа на територијата
на општина Пехчево и Берово со вкупна должина од
41 км. и надморска висина од 1080 (Равна река)до
1760 (врв Ченгино Кале).
Туристичко значење: геогравски се наоѓа во
источниот дел на Македонија, на територијата на
општина Пехчево и Берово, во планинскиот дел кон
границата со Р. Бугарија во пределите на изворите на
река Брегалница и планинскиот масив на Ченгино
кале и Клепало.

2.

Абланица – Равна река

Должина на патеката 8 км.
Вкупна денивелација: 1098 м.
Потребно време за минување: 1-2ч
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: пешачка и велосипедска
Опис на патеката: Патеката е 8 км. долга и започнува
од Берово, минува низ населбата Абланица на 910
метри надморска височина.
Туристичко значење: Патеката ги спојува
Беровскиот со Пехчевскиот регион поточно со
местото Равна река кое е најзначајна туристичка
дестинација за градот Пехчево. Патеката е погодна и
за пешаци и за велосипедисти.

3.

Прва Македонска
Трансверзала

Старт на патеката: Село Вратница- Љуботен – Пирибег –
Кобилица – Караниколички езера – Титов Врв – Шутман
– Лера – Морава – Хоџа – Маврови Анови – Меденица –
Галичник – Лазарополе – Гари – Голема Мегданица –
Стогово – Караорман – Село Црвена вода – Охрид
Должина на патеката: 212 км.
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Висинска разлика на 7 000 м. Највисока точка 2.747.
Потребно време за минување: 84 часа (7 дена)
Категоризација на патеката: Тешка.
Класификација: Планинарска
Опис на патеката: Патеката почнува од с.Старо село и
завршува во с.Црвена Вода.
Туристичко значење: Како круна на се е прекрасното
Охридско езеро и градот Охрид, со своите многубројни
цркви од Византискиот период, а и подоцна, со богато
фрескосликарство. За овој град се врзани првиот
универзитет и почетоците на Словенската писменост и
култура во светот.
Сместувањето на последниот ден од Трансверзалата е
во Извидничкиот камп населба Даљан во Охрид.

4.

Патека на спој на две реки
Вардар – Аџина река

Должина: 17 км
Вкупна денивелација:
Потребно време за минување: 6-7ч
Категоризација на патеката: Средно тешка.
Класификација: Патека наменета за пешачење
Опис на патеката: Патека од месноста s.Pobo`je ,Две
реки преку Побошки бачила до врвот Пржар
Туристичко
значење:
Шумската
поставеност,
изворите по патот, ја прават патеката погодна за
летниот период. Воедно ова е патека во која се
спојуваат повеќе патеки, од повеќе месности и
локалитети..

5.

Патека на животот на дедо
Доситеј

Планинарска патека на релација : Родна куќа на ГГ-дин
Доситеј – Манастир Св. Пантелејмон – с. Ниќифорово ( 6
км) – с. Леуново (5км) – врв на Бистра Сандакташ (9км) –
2004 м.н.в- с. Тајмиште (8км) – Манастир Кнежино
(9км)- Црква Св. Пречиста Богородица (12км).
Потребно време за минување: 4-5ч
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: пешачка
Опис на патеката: Патеката е долга 64 км и се протега
низ недопрено природно богатство.
Туристичко значење: Низ патеката се отвораат
можности на компаративни предности – патека низ
национален парк изложена покрај природни
богатства, надополнета со културно – народно
творештво создавано со векови.
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6.

Врв Пирамида (Голем
Камен) – с.Смилево

Должина: 26км.
Вкупна денивелација:
Потребно време за минување: 10-12ч
Категоризација на патека: Средно тешка
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Самата паетка бара добра физичка
спремност. Од самата раскрсница на шумскиот пат
Горановец – Јаорец со патеката с.Смилево – с. Кривени
се продолжува право к он местото викано Јаорец, и
надоле кон манастирскиот комплекс Свети Петар.
Туристичко значење: Патеката е лесна рекретивна до
маррш тежек која бара посителите да бидат во добра
физичка способнист.

7.

Врв Вртушка (ман.св. Спас)
– с.Маловиште

Должина: 15км.
Вкупна денивелација:
Потребно време за минување: 6-7ч
Категоризација на патека: Средно тешка.
Класификација: Планинарска
Опис на патеката: Пред самиот врв на само 100 метри
испод врвот Вртешка се наоѓа една од петте цркви на с.
Маловишта црквата Свето Вознесение Господово или
народот ја нарекува Св. Спас, исто како и православниот
празник Спасовден кога е најпосетена.
Туристичко значење:
Од самиот врв Вртешка се
отвараат прекрасни пејсажи кон Преспа, Ѓавато, Бигла
Планина, Стрежевско езеро, Цаплина котлина, Ресенско
поле, Преспанско езеро, Врв Пелистер, врвот голема
кула, Мала чука и висорамнината Кодро

8.

MK 1 Инфо Центар - Врв
Кожа - Врбен

Должина: 11km
Вкупна денивелација: 800m.
Потребно време за минување: 3-5ч
Тежина на патеката :Лесна
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Убава рекреативна патека со
прекрасни панорами над Мавровската котлина и
регионот на Горна река. Може да се комбинира со
патеката (патот) до село Врбен.
Туристичко значење:
Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
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сместување во Маврово како и во неколку селски
куќи во околните населени места.

9.

MK 2 Кружна тура над
Леуново

Должина: 20км.
Вкупна денивелација: 300м.
Потребно време за минување:3-4ч
Категоризација на патеката: Лесна до средна
Класификација: комбинирана патека
Опис на патеката: Одлична повеќенаменска патека
над селото Леуново. Ги задоволува апетите на сите
посетители, од рековалесценти и лесни рекреативци
до спортски ориентирани рекреативци и и спортисти
на подготовки, како и возачи на планински
велосипеди.
Туристичко значење:
Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во Маврово како и во неколку селски
куќи во околните населени места

10. MK 3 Ниќифорово - Врв

Сандакташ

Должина:8км.
Вкупна денивелација: 714м.
Потребно време за минување: 2-4ч.
Категоризација на патеката: Лесна до средна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Стара патека која што претставува
дел од културното наследство на паркот бидејки за
неа се врзани обичаи, настани и легенди кои
потекнуваат од културната традиција на локалното
население.
Туристичко значење:
Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во Маврово како и во неколку селски
куќи во околните населени места.

11. MK 4 Кружна патека над

Маврово

Должина: 5км.
Вкупна денивелација: 200м.
Потребно време за минување: 1-2ч.
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Пределот нуди безброј можности за
уживање. Исто така има можност за сместување во
Маврово како и во неколку селски куќи во околните
населени места.
Туристичко значење: Пределот нуди безброј можности
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за уживање. Исто така има можност за сместување во
Маврово како и во неколку селски куќи во околните
населени места.

12. MK 5 Маврово - Чавкарник

Должина: 4км.
Вкупна денивелација: 480м.
Потребно време за минување: 1-2ч.
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: : Ова е патека со интересна
историска вредност бидејки е поврзана со
традициите и обичаите на локалното население.
Туристичко значење:
Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во Маврово како и во неколку селски
куќи во околните населени места

13. MK 6 Маврово - Врв

Должина: 20км.
Вкупна денивелација: 1162м.
Потребно време за минување: 4-7ч.
Категоризација на патеката: Средна до тешка.
Класификација: Планинарска патека

Меденица - Галичник

Опис на патеката: Сериозен предизвик за добро
подготвените планинари. Патеката е поставена
главно на отворен простор и пружа многу убави
пејсажи и панорами над Мавровското езеро,
планината Бистра и долината на реката Радика.
Туристичко значење: Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во Маврово како и во неколку селски
куќи во околните населени места.
14. MK 7 Галичник - Врв

Говедарник

Должина: 6км.
Вкупна денивелација: 690м.
Потребно време за минување: 1-2ч
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Пријатна патека која што води кон
врвот Говедарник (2011 м). За време на
искачувањето ќе имате можност да уживате во
прекрасната панорама над Галичник и поширокиот
регион над Долна река и Дебарската котлина.
Туристичко

значење:

Пределот

нуди

безброј
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можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во с.Галичник, Маврово како и во
неколку селски куќи во околните населени места.

15. MK 8 Галичник - Јанче

Должина: 5,5км
Вкупна денивелација: 1000м.
Потребно време за минување: 1-2ч
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Една од историските патеки во
регионот. Патеката е стара, колку и самiтe селa и
многу нешта од оваа патека се поврзани со
историјата на Галичник и Јанче.
Туристичко значење:
Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во с.Галичник, Маврово, Јанче, Ростуше.

16. MK 9 Селце - Суво поле -

Галичник

Должина: 10км.
Вкупна денивелација: 750м.
Потребно време за минување: 1-2ч
Категоризација на патеката:Лесна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Убава патека што поврзува две
прекрасни села и минува низ живописното Суво поле.
Патеката се протега од селото Селце преку Суво поле
до пред селото Галичник.
Туристичко значење: Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во с.Лазарополе с.Галичник, с.Јанче,
с.Ростуше.

17. GR 1 Трница - Врбен

Должина: 7км.
Вкупна денивелација: 640м.
Потребно време за минување: 2-3ч
Категоризација на патеката: Средна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Многу интересна патека над
кањонот на Мавровска река што ќе ве одведе од
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Трница до селото Врбен или обратно, зависно од
појдовната точка.
Туристичко значење: Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во с.Трница, можност за дегустација на
традиционална храна и локални производи во
с.Врбен и сл.

18. GR 2 Трница - Богдево

Должина: 7км.
Вкупна денивелација: 640м.
Потребно време за минување: 2-4ч.
Категоризација на патеката:Средна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Многу убава патека која од Трница
ќе ве одведе до селото Богдево. Преку остатоците од
старата селска архитектура ќе можете да се
запознаете со културното наследство и духовното
богатство на Горно реканскиот регион.
Туристичко значење: Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во с.Трница.

19. GR 3 Трница - Беличица -

Сенечки езера - Сенце

Должина: 14км.
Вкупна денивелација: 640м.
Потребно време за минување: 3-6ч
Категоризација на патеката: Средна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Една од патеките кои мора да се
посетат. Нуди комбинација од рекреација, уживање
во културните вредности и природните убавини на
паркот.
Туристичко значење: Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во с.Трница

20. GR 4 Сенце - Волковија -

Трница

Должина: 12км.
Вкупна денивелација: 640м.
Потребно време за минување: 3-6ч
Категоризација на патеката: Средна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Идеална тура за љубителите на
планинарењето низ диви предели. Патеката е
сместена на карпестите падини на кањонот на
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Радика обраснати со густа борова шума.
Туристичко значење:
Пределот нуди безброј
можности за уживање. Исто така има можност за
сместување во с.Трница.

21. DR 1 Патека до водопадот

Дуф

22. DR 2 Скудриње Врв Крчин -

Битуше

23. DR 3 Скудриње - Кале

Должина: 1000м
Вкупна денивелација: 100м
Потребно време за минување: 30-60мин
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: . Патеката води до една од
најголемите туристички атракции во Националниот
парк Маврово, водопадот Дуф. Стартот е во близина
на старата селска џамија.
Туристичко значење: Покрај огромните можности за
прошетки и спортско рекреативни активности,
регионот нуди можност за сместување во приватни
куќи во околните населени места како с.Ростуше, с.
Велебрдо, с Скудриње а во близина се наоѓа и
прекрасниот хотел Тутто во с.Јанче.
Должина: 27км.
Вкупна денивелација: 1791м.
Потребно време за минување: 5-8ч
Категоризација на патеката: Тешка.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Ова е сериозен планинарски
предизвик кој овозможува движење низ еден од
најубавите предели на паркот.
Туристичко значење: Покрај огромните можности за
прошетки и спортско рекреативни активности,
регионот нуди можност за сместување во приватни
куќи во околните населени места како с.Ростуше, с.
Велебрдо, с Скудриње а во близина се наоѓа и
прекрасниот хотел Тутто во с.Јанче.
Должина: 3,5км
Вкупна денивелација: 320м.
Потребно време за минување: 30мин. – 1ч.
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: Планинарска патека- комбинирана
Опис на патеката: Погодна е за пешачење, трчање и
возење планински велоиспед. Содржи комбинација на
спортски и културно историски вредности..
Туристичко значење:

На крајот на патеката се наоѓа
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археолошкиот локалитет Кале.

24. DR 4 Скудриње -

Присојница - Аџиевци Ростуше

Должина: 9км.
Вкупна денивелација: 420м.
Потребно време за минување: 2-4ч.
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: Планинарска патека- комбинирана
Опис на патеката: Подлогата е главно пријатна за
движење, а по состав се менува од козја патека до
шумско технички пат и афалт.
Туристичко значење: Стара комуникациска патека што
ги поврзувала четирите Долнорекански села. Патеката е
интересна, а минувањето низ селата и дава
дополнителна вредност

25. DR 5 Лазорополе - Врв

Соколица

Должина: 1,7км
Вкупна денивелација:136м.
Потребно време за минување:45мин.
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Лесна и убава патека погодна за сите
категории на туристи. Најголемиот дел од патеката е
поставен во шума, па затоа може да се минува во било
кој период од денот
Туристичко значење: Пред врвот Соколица (1471 м)
постои мала Црква посветена на Свети Спас. Глетката од
врвот го остава посетителот без здив. Подлогата е мека
и многу пријатна за движење како и целата патека

26. DR 6 Лазорополе - Елен

Скок

Должина: 7км.
Вкупна денивелација:680м.
Потребно време за минување: 3ч.
Категоризација на патеката: Средна.
Класификација:
Опис на патеката: Во минатото тоа била главната
комуникација на селото Лазорополе со долината на
реката Радика. Движењето е низ убава букова и дабова
шума со пријатна подлога
Туристичко значење:
историско значење

27. DR 7 Лазорополе - Росоки

Стара и многу убава патека со

Должина: 9км.
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Вкупна денивелација: 120м.
Потребно време за минување:2ч 30мин.
Категоризација на патеката: Лесна.
Класификација: Планинарска патека
Опис на патеката: Прекрасна патека со големо историско
значење. Минува низ историските локалитети Главино
село и Калина дупка, за кои се врзани важни преданија
од историјата на мијаците
Туристичко значење: Покрај огромните можности за
прошетки и спортско рекреативни активности,
регионот нуди можност за сместување во хотели и
приватни куќи во околните населени места како
Калин хотел с.Лазарополе, хотел Тутто во с.Јанче,
хотел Неда с. Галичник, сместување во с.Ростуше, с.
Велебрдо, с Скудриње и др
28. Инфо центар – Хотел

Молика (Историска патека)

29. Инфо центар – Врв

Пелистер (Патека по
Болници)

Стартно место/надморска
висина: Инфоцентар НП
Пелистер на1360мнв.
Крајна точка: 1450мнв.
Вкупна денивелација:90мнв.
Должина на патеката: 2км.
Просечно време на минување:40мин.
Категоризација: Лесна.
Опис на патека: Патеката е долга 2 километри и може да
се користи за искачување, ако се поаѓа од
Информативниот центар на Пелистер, или за слегување
ако се поаѓа од хотелот Молика на Пелистер
Туристичко значење: Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за историјата и минатото на Република Маскедонија.
Патеката е позната како Историска патека, бидејќи дава
историски опис на настаните од Првата светска војна кои
се случувале на Баба Планина, Пелистер, во Битола и
околните села на Пелистер.
Класификација: Планинарска и пешачка
Стартно место/надморска
висина: Инфоцентар НП
Пелистер на1360мнв.
Крајна точка: 2601мнв Пелистер
Вкупна денивелација:1241мнв.
Должина на патеката: 11км.
Просечно време на минување:4,30- 5Ч.
Категоризација: Средна.
Класификација: планинска / рекреативна
Опис на патеката: Патеката долга е 11 километри и
временски трае 4,30- 5 часа.
Туристичко

значење:

Патеката

е

од

значителен
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туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за искачување до Врвот Пелистер, кои имаат и порив за
алпинизам. Патеката е позната како Патека по
камењарот, бидејќи поголемиот дел проаѓа низ
каменести предели.
30. Инфо центар – Врв

Пелистер (Патека по
Широка)

31. Село Магарево - Јоргов

камен - Црвени стени

Стартно место/надморска
висина: Инфоцентар НП
Пелистер на1360мнв.
Крајна точка: 2601мнв Пелистер
Вкупна денивелација:1241мнв.
Должина на патеката: 13км.
Просечно време на минување:4,30- 5Ч.
Категоризација: Средна.
Класификација: планинска / рекреативна
Опис на патеката: Патеката долга е 13 километри и
временски трае 4,30 - 5 часа.
Туристичко значење: Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за искачување до Врвот Пелистер. Патеката е позната
како Патека по патот за Антена, бидејќи поголемиот дел
проаѓа и се совпаѓа со единствениот земјен пат за
Антена (Врвот Пелистер), кој пат продолжува и до
Големо Езеро.
Стартно место/надморска
висина: С.Магарево
на1057мнв.
Крајна точка: Црвени стени 1800мнв.
Вкупна денивелација:740мнв.
Должина на патеката: 6,5км.
Просечно време на минување:2,30- 3Ч.
Категоризација: Лесна кон Средна.
Класификација: планинарска и рекреативна
Опис на патеката: Патеката долга е 6,5 километри и
временски трае 2,30 - 3 часа.
Туристичко значење: Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за рекреативно искачување до Јоргов Камен и Црвени
Стени. Патеката е позната како Патека до Јоргов Камен и
Црвени Стени и е посебно привлечна за љубителите на
пејзажот. Од Црвени Стени можно е набљудување на
летот на орли, јастреби и црвеноклуната галка

32. Село Магарево - Ластојчин

камен - Копанки

Стартно место/надморска
висина:
на1057мнв.
Крајна точка: Копанки 1630мнв.
Вкупна денивелација:570мнв.
Должина на патеката: 4,5км.
Просечно време на минување:1 -1,30Ч.

С.Магарево
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Категоризација: Лесна.
Класификација: планинарска и пешачка
Опис на патеката: Патеката е долга 4,5 километри и
може да се користи за искачување, ако се поаѓа од Село
Магарево, се продолжи на раскрсницата кон хотелот
Молика и потоа покрај хотелот Молика се искачува до
месноста Копанки
Туристичко значење: Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се сместуваат
или престојуваат во хотелите „Шумски фенери“ или
„Шатор“ во селото Трново, кое е поврзаноо со селото
Магарево, а при прошетката можат да уживаат во
глетката кон камените „реки“ кои се извишуваат над
Магаревска Река, потоа да ја посетат месноста Ластојчин
Камен и да се запознаат со историското значење на
локацијата за пронаоѓањето на борот – „молика“ и да
уживаат во мирисот на боровите на старата моликова
шума
33. Хотел Молика -

Планинарски дом Копанки

Стартно место/надморска висина: Х.Молика на1420мнв.
Крајна точка: Копанки 1630мнв.
Вкупна денивелација:210мнв.
Должина на патеката: 1,2км.
Просечно време на минување:25мин.
Категоризација: Лесна.
Класификација: планинарска и пешачка
Опис на патеката: Патеката е долга 1,2 километри и
може да се користи за рекреативно искачување од
хотелот Молика до месноста Копанки (порано
Планинарски дом Копанки).
Туристичко значење: Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се сместуваат
или престојуваат во хотелот Молика можат да отидат до
месноста Ластојчин Камен и да се запознаат со
историското значење на локацијата за пронаоѓањето на
борот – „молика“ или Pinus peuce Gris. и да уживаат во
мирисот на боровите на старата моликова шума.

34. Хотел Молика - Јоргов

камен - Црвени стени

Стартно место/надморска висина: Х.Молика на1420мнв.
Крајна точка: Црвени стени 1800мнв.
Вкупна денивелација:380мнв.
Должина на патеката: 5,5км.
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Просечно време на минување:1.30ч.
Категоризација: Лесна.
Класификација: планинарска, рекреативна
Опис на патеката: Патеката долга е 5,5 километри и
временски трае 1,30 часа.

35. Хотел Молика – Врв

Пелистер (патека по
камењар)

36. Хотел Молика – Пл. дом

Копанки – Врв Пелистер
(преку Палиснопје)

Туристичко значење: Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за рекреативно искачување од Хотелот Молика до
Јоргов Камен и Црвени Стени. Патеката е позната како
Патека до Јоргов Камен и Црвени Стени и е посебно
привлечна за љубителите на пејзажот.
Стартно место/надморска висина: Х.Молика на1420мнв.
Крајна точка: Пелистер 2601мнв.
Вкупна денивелација:1181мнв.
Должина на патеката: 8км.
Просечно време на минување:430ч- 5.
Категоризација: Тешка.
Класификација: планинарска и алпинистичка
Опис на патеката: Патеката долга е 8 километри и
временски трае 4,30 - 5 часа.
Туристичко значење: Патеката е наменета за
посетителите кои се интересираат за искачување до
Врвот Пелистер, кои имаат и порив за алпинизам.
Патеката е позната како Патека по камењарот, бидејќи
поголемиот дел проаѓа низ каменести предели.
Стартно место/надморска висина: Х.Молика на1420мнв.
Крајна точка: Пелистер 2601мнв.
Вкупна денивелација:1181мнв.
Должина на патеката: 14км.
Просечно време на минување:4,30ч - 5ч.
Категоризација: Средна.
Категоризација: Тешка.
Класификација: планинарска, рекреативна,
Опис на патеката: Патеката долга е 14 километри и
временски трае 4,30- 5 часа.
Туристичко значење:
Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за искачување до Врвот Пелистер. Патеката е позната
како Патека преку Копанки до одморалиштето и
чешмата на Палиснопје, преку Ловечка Куќа, до Антена.

37. с.Ниже Поле - Големо

езеро (Патека по Дебел
рид)

Стартно место/надморска
висина:
на1170мнв.
Крајна точка: Големо езеро 2218мнв.
Вкупна денивелација:1048мнв.

с.Ниже

поле
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Должина на патеката: 6км.
Просечно време на минување:3 -3,30ч.
Категоризација: Средна.
Класификација: планинарска, рекреативна
Опис на патеката: Патеката долга е 6 километри и
временски трае 3 – 3,30 часа.
Туристичко значење:
Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за полуалпинистичко и брзо искачување до Големо
Езеро и е привлечна за љубителите на пејзажот.

38. Ски центар с. Ниже поле -

Големо езеро (Патека по
Река Сапунчица)

Стартно место/надморска висина: Ски центар Н.Поле
на1360мнв.
Крајна точка: Големо езеро 2218мнв.
Вкупна денивелација:858мнв.
Должина на патеката: 9км.
Просечно време на минување: 4ч.
Категоризација: Средна
Класификација: планинарска, рекреативна
Опис на патеката: Патеката долга е 9 километри и
временски трае 4 часа.
Туристичко значење:
Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за лесно и брзо искачување до Големо Езеро и е
привлечна за љубителите на пејзажот. Има убав поглед
кон Црвени Стени, карпест предел од историско
значење.

39. Големо Езеро - Мало Езеро

– Врв Пелистер

Стартно место/надморска висина: Големо езеро на
2218мнв.
Крајна точка: Пелистер 2601мнв.
Вкупна денивелација:383мнв.
Должина на патеката: 6.5км.
Просечно време на минување:2 -2,30ч.
Категоризација: Лесна
Класификација: планинарска, рекреативна
Опис на патеката: Патеката долга е 6,5 километри и
временски трае 2 - 2,30 часа.
Туристичко значење:
Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за искачување до Врвот Пелистер или до Големо Езеро.
Патеката е позната како Патека од Големо Езеро до
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Антена.

40. С. Брајчино - Големо Езеро

Стартно место/надморска висина: Брајчино на 1000мнв.
Крајна точка: Големо езеро 2218мнв.
Вкупна денивелација:1218мнв.
Должина на патеката: 14км.
Просечно време на минување:5 -6ч.
Категоризација: Средна –Тешка
Класификација: планинарска, рекреативна
Опис на патеката: Патеката долга е 14 километри и
временски трае 5-6 часа
Туристичко значење:
Патеката е од значителен
туристички интерес за посетители кои престојуваат во
село Брајчино и кои се интересираат за искачување до
Големо Езеро или до Врвот Пелистер. Патеката е позната
како Патека до Големо Езеро.

41. С. Маловишта - Св.Спас

Стартно место/надморска висина: с.Маловишта на
1140мнв.
Крајна точка: Св.спас:1886мнв.
Вкупна денивелација:746мнв.
Должина на патеката: 3,5км.
Просечно време на минување:2ч.
Категоризација: Средна
Класификација: планинарска, рекреативна
Опис на патеката: должината на патеката е 3,5 км., а
просечно време на минување е 2ч.
Туристичко значење:
Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за искачување до Св. Спас на одбележување и на денот
на црквичето

42. С. Маловишта - Св. Ана –

Манастир с. Сливница

Стартно место/надморска висина: с.Маловишта на
1140мнв.
Крајна точка: Манастир Сливница:1260мнв.
Должина на патеката: 12км.
Просечно време на минување:4ч.
Категоризација: Средна
Класификација: планинарска, рекреативна
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Опис на патеката: должината на патеката е 12км., а
просечното време на минување: 4 ч.
Туристичко значење:
Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за искачување до Св. Ана за одбележување и на денот
на Св. Ана – 7 август, кога во конаците на црквата се
организира народен собир и се останува со
преноќување.

43. С. Маловишта – Врв

Пелистер (патека по Река
Шемница)

Стартно место/надморска висина: с.Маловишта на
1140мнв.
Крајна точка: Пекистера:2601мнв.
Вкупна денивелација:1461мнв.
Должина на патеката: 14км.
Просечно време на минување:5-6ч.
Категоризација: Средна
Класификација: : планинарска, рекреативна
Опис на патеката: : должината на патеката е 14 км., а
просечното време на минување: 5-6 ч.
Туристичко значење: Патеката е од туристички интерес
за посетителите на селото Маловишта, кои доколку
престојуваат таму, може да биде предизвик за
искачување до Врвот Пелистер

44. с. Дихово – с. Курбиново

Манастир Св.Ѓорѓи
(трекинг)

Стартно место/надморска висина: с.Дихово на 830мнв.
Крајна точка: Курбиново манастир:1080мнв.
Највисока точка: 2150мнв.
Категоризација:
Должина на патеката: 40км.
Класификација: планинарска, рекреативна
Опис на патеката: должината на патеката е 40 км.,
Просечно време на минување:патеката е поделена во
три дела со 2 ноќевања (едно во Хотел Молика и едно во
Конаците на Св. Ана – Маловиште).
Туристичко значење:
Патеката е од значителен
туристички интерес за посетителите кои се интересираат
за црковниот туризам.
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