
1ва Обука за туристички водичи и аниматори - хотел Лирак, Тетово

Поддршка на регионалниот туристички потенцијал



инпути пред развивање на маршрутата

Скенирање на турата



Прв чекор: 
• Инвентаризација и дефинирање



Собирање податоци од извори 
на информации.

Google

Објавени информации и рекламни 
материјали, локални историски 
прегледи за анализа на 
биодиверзитетот во областа.

Средби со локални институции и луѓе 
- музеи, невладини организации, 
локални историчари, па дури и бабата 
на вашиот пријател.
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Попис на можности на избраниот регион



Оттука, откривањето на вистинската 
вредност и привлечност на вашиот 
производ зависи од тоа колку сте сериозни 
во врска со собирањето податоци.

Поентата е дека, како што Вие можете да 
пребарувате на Google, така можат и 
вашите клиенти, и тие не би патувале 
стотици милји за да слушнат работи што 
веќе ги слушнале или прочитале сами.

Мобилен Стил



Неселективен и 
селективен инвентар ...

A) Природни ресурси: Области: планини, ридови, долини, висорамнини, клисури, пештери, карпести 
формации, особено тие поврзани со легенди и приказни и.т.н.; Води: езера, реки, брани, 
минерални-карстни извори, водопади, бунари, и.т.н.; Флора: генерална карактеристика на 
локалната флора, особено ретки и ендемични видови, заштитени видови; посебен акцент на 
таканаречените „харизматични растенија“ - оние што им се допаѓаат на луѓето повеќе од другите; 
Фауна: иста како и погоре; харизматичните видови се од најголема важност, како и оние што 
може да се најдат на патеката (рисот е многу интересен за луѓето, но тешко дека ќе им се покаже 
на туристите); Заштитени територии; Постоечки природни патеки; Постоечки природни атракции.

B) Културни и историски ресурси: Археолошки локалитети: антички населби, тврдини, некрополи, 
споменици итн.; Верски места: цркви и манастири, џамии и други светилишта; Архитектонски 
локалитети: примероци од различни стилови и периоди; Фолклор: специфични одлики на 
локалните песни, танци, носии, вклучувајќи музички инструменти, обичаи и ритуали, приказни и 
легенди, итн.; Етнографија: традиционален текстил и носии специфични за регионот; 
традиционални секојдневни практики и начин на живот; традиционални занаети; Современа 
уметност; Календар на настани; Музеи, галерии и други изложби; Постоечки културни и историски 
патеки; Постоечки културни и историски атракции, на пример.



Текст

Текст

За секој ресурс треба да 
се собере барем една од 
следниве информации:
• Локација (со GPS координати);
• Пристап (со кое возило / со пешачење од 

која почетна точка, вклучително и времето 
потребно за да се стигне до 
дестинацијата);

•
Општ опис и посебни точки на 
интерес;

•
Управување, доколку е 
применливо: лица за контакт, 
време на отворање (доколку ги 
има), цена.



• Откако ќе знаете што 
нуди регионот, време е 
да се фокусирате на 
она што сакате да го 
направите со неговиот 
потенцијал.

• Прво треба да размислите 
што Ви се допаѓа и што Ве 
интересира.

• Најдобри водичи се оние 
што покажуваат вистински 
интерес, па дури и љубов 
кон она што им го 
презентираат на 
туристите, а ентузијазмот 
е секогаш заразен.

Запомнете, 
единствените 
критериуми за тоа 
дали патеката е 
добро развиен и 
привлечен 
производ зависи 
од сопственото 
планирање.



Избор на тема
Започнете со едноставни и лесни комбинации кои 
се очигледни и не претставуваат предизвик за 
организирање;

Не одете на општи теми како 
„Историските знаменитости на ... 
Регионот“. Точно е дека таквата тема е 
лесна за управување, бидејќи може да 
опфати многу содржина, но исто така е 
и многу неинтересна;

Исто така, обидете се да избегнете 
премногу тесни теми што можат да 
бидат интересни само за помал обем 
на луѓе, како што се „Гранитни 
формации во ... пејзаж“.

ПРАШАЊЕ: Дали го создаваме 
производот за да бараме некој што ќе 
му го продадеме или прво гледаме 
кои се нашите потенцијални купувачи, 
па дали се обидуваме да создадеме 
производ само за нив?

Не грижете се ако вашата тема 
изгледа тривијална, како 
„Православната традиција во 
црквите од средината на 19 век 
во ... регионот“. Можете да 
додадете вистинска интригантна 
содржина на таа тема и да 
направите незаборавна патека за 
вашите клиенти. Еден добар водич е способен да развива такви теми во 

извонреден производ што ќе се продава, но потребно е време 
и пракса да станете таков водич;



На кого би сакале да го 
продадете производот?

• Јајцето или кокошката

• Фактот дека овој спор сè уште 
трае, ни покажува дека всушност 
нема точен или погрешен одговор.

• Ние треба да работиме со се што 
е на располагање како „ресурс“

• Но ајде да се обидеме да го спакуваме 
на начин што ќе биде привлечен за 
нашите посакувани клиенти.



Дефиниција на маршрута

Втор чекор



Дефинирање на маршрутата

Детален план за патување, особено список на места за 
посета; план за патување. 

Во својата најширока форма, маршрута е план за патување што вклучува секоја информација 
како патот на патувањето, растојанието и времето што треба да се патува до некое место, 
транспортните средства што ќе се користат, какви било активности или разгледувања на 
одредено место што секој турист ќе го следи додека сте на турнеја.



Видови на маршрути
1.Туристичка тура

2.Водач на турата / 
Менаџер на тура

3.Придружници на турата

Во зависност од видот на турнејата,  
маршрутите може да се организираат  
според нивниот најраспространет вид 
на содржина, на пример:
- Авантуристички пат
- Маршута за дегустација на  храна
- Mаршрута за пиво / вино 
- Патека на културата
- Историски пат
- Географски специфичен пат
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1. Скелетен - предложен и 
прелиминарен распоред на 
активности.

2. Технички - ги специфицира 
деталите, како што е 
закажаниот превоз, 
распоредот на пристигнување 
и поаѓање, времетраењето на 
разгледување на места, 
времето на локкоално 
патување, видот на 
сместувањето.

3. Описно - дава наратив за 
планираните активности и 
посетените дестинации.



Туристичкиот водич треба да биде 
способен да прави маршрута:

Да се идентификува трасата 
според карактеристиките и 
очекувањата на туристите, 
да се провери можноста за 
нејзина реализација со 
планот, да се провери со 
локалните власти што треба 
да се стори за да се 
спроведе.



Физичко скенирање на избраната рута

A Б В Г
Физичка 
проверка и  
превземање мерки

Проверка 
на
комуникацијата

Google 
Проверка:

Она што
не можете
да си го дозволите 

Е да немате одговор



IНе е невообичаено 
туристите да го прашаат 
својот водич за нешто што 
претходно го прочитале - за 
местото, историјата, 
населението и нивните 
навики, обичаи и слично. 

Она што не можете да си го 
дозволите е да немате 
одговор.
Ова ја вклучува првo и 
најмногу вашата тема, затоа 
што може да ви биде простено 
ако не знаете нешто што не е 
поврзано за турата, но 
едноставно не можете да 
покажете незнаење за темата 
што им ја презентирате на 
луѓето што сте ги поканиле на 
вашата турнеја. Особено кога 
плаќаат за тоа.

Проверете ги информациите 
што се неточни, но објавени 
на интернет; туристите можат 
да налетаат на нив и да 
побараат коментар. (пр: ореви 
макадамија)



Развој на темата во програмата на турнејата

Ова е всушност ваш производ 
бидејќи ќе го нудите на пазарот.01

Кои информации би сакале да ги 
протолкувате на публиката и како? 02

Истовремено развивајте врска, како што е 
стигнување од точка А до точка Б ... Оваа 
врска се однесува и на физичкиот терен на 
вашата патека и на тематската приказна, 
бидејќи тие обично се испреплетени.

03

Вовед, модули и мостови, заклучок и 
ПОРАКА. На крајот, прочитајте го и 
заклучете атрактивен наслов.04



Ви Благодарам!
Леонида Пенка Баша Ризаова
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