
ШАР ПЛАНИНА
живописен поглед на регионот



туристички производ е

■ Комплементарна целина на услуги, активности и природни ресурси!

■ Со купување на целата оваа природна стока, активности и услуги, клиентот купува желба да
доживее ново искуство.

■ Материјалниот производ, услугата, природните вредности, културните добра, туристичките
атракции, туристичката инфраструктура и останатата инфраструктура се комбинираат во
зависност од насоката во која се одвива потребата за создавање туристички производ.

■ Потреби според областа: национални, регионални, локални, рурални, планински, морски,
езерски, континентални, интерконтинентални

■ Потреби според годишните времиња: лето, зима

■ Потреби според интересите: културни, спортски, рекреативни, семејни, ВИП



пакет за тридневна тура

регионално / летно / рекреативно - културно 

подготвено за групи



Ден  /
доаѓање Пристигнување на Скопскиот аеродром, трансфер до Тетово и преноќување во Тетово 

Ден 1 Посета на културното наследство на градот Тетово 

Ден 2 Шар Планина - пешачење до долината Лешница 1450 м.н.в. и посета на водопадот
Кривошија 1950 м.н.в. 

Ден 3 Шар Планина - пешачење до глацијалното езеро Караникола 2210 м.н.в. 

Ден /
заминување Трансфер до аеродром и летање назад 

Itinerary



Ден 1
• Појадок, организиран превоз до селото Лешок

• Посета на „Лешочкиот Манастир“, од 13 век
• Посета на најмалиот етно музеј во светот, село 

Џепчиште
• Посета на Тетовската тврдина, од 15 век
• Пауза за кафе во градските кафулиња
• Посета на музејот на основање на комунистичката 

партија во Македонија
• Посета на галерија со икони во црквата Св. Кирил и 

Методиј
• Посета на Турската бања, од 16 век
• Посета на насликаната Шарена Џамија, од 16 век
• Посета на Арабати Баба Теке, од 16 век

• Ручек во дворот на Теќето, угостителство, 
традиционални јадења, албанска кујна (Флија, овчо 
сирење, кисело млеко, ајран)

• Превоз до туристички центар, Попова Шапка

• Сместување во хотел на Попова Шапка



Ден 2

• Појадок во хотел Попова Шапка

• Пешачење до долината Лешница
(4 часа, 16 км, 400 м пешачење нагоре, 700 м пешачење надолу)

• Краток одмор, кафe, чај, ланч пакет на Лешница

• Посета на водопадите Кривошија
(2 часа, 5 км, 120 м пешачење нагоре и 120 м пешачење надолу)

• Транспорт со 4х4 теренско возило од Лешница до 
село Вешала

(1 час време на возење)

• Посета на селото Вешала и сместување во куќата 
Вешала

• Традиционална вечера подготвена од локалното 
население и музика со CHIFTELIJA, традиционален 
албански гудачки инструмент.

• Преноќување во село Вешала



Ден 3

• Појадок во село Вешала
• Пешачење до езерото Караникола 2210 м.н.в.
(4 часа, 9 км, 900 м пешачење нагоре)
• Краток одмор, ланч пакет на глацијалното езеро
• Пешачење до село Бозовце
(3,30 час, 11 км, 120 м пешачење нагоре и 900 м 
пешачење надолу)
• Пристигнување во село Бозовце, кафе-пауза
• Превоз до Тетово, (1 час возење)
• Традиционална вечера во ресторан во стариот дел на 

градот Тетово
• Преноќување во село Вешала



Информации за посетителите

• Умерено тешка пешачка тура
• Потребна опрема за деновите на пешачење
• Информации за метео состојба
• Информации за превоз и сместување
•  Најдобар период на посета
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