
MUNICIPALITY OF RESEN
Enhancement of cultural touristic product of the cross border area of Prespes through the promotion of the natural

and cultural heritage
HOLY WATER – CN1-SO1.3-SC040

The INTERREG IPA CBC Programme is co-funded by the European Union
and the National funds of the participating countries

Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола
Факултет за Туризам и Угостителство - Охрид

Врз основа на Договорот за услуги кој произлегува од надворешните акции на Европската
Унија Бр.: Holly WATER, CN1-SO1.3- SC040, WP 2, D.2.2.1 (09-1255/2) финансиран од
општиот буџет на унијата склучен помеѓу Општина Ресен и Универзитетот Св. Климент
Охридски, Битола, Факултет за туризам и угостителство, Охрид на ден 30.07.2021 за проектот:
Подобрување на културно-туристичкиот производ во прекуграничната област на Преспа преку
промоција на природното и културното наследство СВЕТА ВОДА – CN1-SO1.3-SC040 се
објавува:

Ј А В Е Н     П О В И К

за обука на туристички водичи за тематската патека СВЕТА ВОДА -Преспа

Се повикуваат сите туристички водичи и лица кои се заинтересирани да се вклучат во
тридневна обука за туристички водичи која опфаќа основи на туристичкото водење,
специфични аспекти од областа на културното наследство на тематската патека Свети води и
природно географски карактеристики на Преспа со посебен осврт на природното наследство на
истоимената патека.

Обуката за туристички водичи како предавачи експерти ќе ја одржуваат проф. д-р Сашо
Коруновски во делот на културното наследство, проф. д-р Науме Мариноски во делот на
природното наследство и доц. д-р Климент Наумов во делот на основите на туристичкото
водење.

Тридневната обука за туристички водичи ќе се реализира во периодот од 16.09.2021 до
18.09.2021 во Ресен со теоретска и практична покриеност. Предвидени се два дена теоретско -
кабинетска обука и еден ден практична обука на терен. Тренинг сесиите ќе се одржуваат
според протоколите за заштита од ковид19.

Заинтересираните лица, своите пријави за учество во обуката за туристички водичи можат да
ги поднесат во писмена форма на адресата подолу (лично, или по пошта, или по е-пошта) до
15.09.2021 пред 16.00 часот по локално време.

Адреса: Кеј Македонија 95,
6000 Охрид
Тел. +38970212117
Е-пошта: kliment.naumov@uklo.edu.mk
Лице за контакт: доц. д-р Климент Наумов
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Проф. д-р Цветко Андреески,
декан


