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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

СТРАНСКИ НОВИНАРИ "ГИ МЕРАТ"     

ЕКОНОМИЈА

Д
МАКЕДОНИЈА - ПРЕ евет странски но-

винари од сферата 
на туризмот, кои пи-
шуваат за етабли ра-
ни св етски медиуми, 

неодамна имаа петдневна ту-
ристичка тура низ Репуб лика 
Македонија, при што заклу-
чија дека ние сме де стина ци-
ја која вреди да се посети, 
необична, маркантна, прив-
лечна и безбедна!

Организатор на турис тич-
ката тура беше Проектот на 
УСАИД за конкурентност на 
туризмот т.е. Кластерот за ту-
ризам, а ја реализираа ту рис-
тичките работници - учес ни-
ци во Проектот. 

"Оваа про мотивна посета 
има цел да ја брендира Ма-
кедонија како привлечна и 
безбедна дес тинација која ну-
ди уникатни туристички до-
живувања", ко ментираше Го-
ран Тинтоски, координатор во 
Федера ци јата на плани нар-
ски спор тови на Македонија. 
Спо ред него, по пазарното 
истра жување спроведено ме-
ѓу меѓународни тур-опе ра-
тори, членовите на македон-
ската туристичка индустрија 
за клучиле дека најпривлечни 
туристи за Македонија се 
здравите, богати туристи кои 
бараат специјализиран, кул-
турен и авантуристички ту-
ризам во помалку посе ту ва-
ни дестинации, а овие девет 
новинари од сферата на ту-
ризмот претставуваа шанса 

На новинарите од Велика Британија, Италија, 
Хрватска и Србија и Црна Гора во турата им 
беше понудена разноликоста на нашата тат-
ковина од природно-авантуристички и кул-
турно-историски туризам. Секој замина со 
своја импресија, која ќе ја презентираат пре-
ку написите во светски познатите списанија 
за туризам.

државава да им ја прет ста-
виме на утврдените целни 
пазари. Во турата беа оп фа-
тени привлечните локации 
во и околу Скопје, Тетово, 
Маврово, Галичник, Охрид, 
Битола, Прилеп и Неготино. 
Групата имаше можност да 
ужива во традиционална ма-
кедонска вечер, исполнета 
со фолклорни танци и храна 
во Охрид. Новинарите при-
сус твуваа и на дегустација на 
вино, што се организира кај 
Неготино, во срцето на ви-
нарскиот регион. 

ИМПРЕСИИ

Интересно беше да се 
слуш не како Македонија из-
гледа под лупата на стран-
ските новинари за туризам.

"Мислам дека државата 
заостанува во однос на ор га-
низацијата на сите турис тич-
ки субјекти тука, мислам де-
ка не ги користите сите мож-
ности кои ги имате. На при-
мер, мислам на сос тој ба та на 
некои можни и атрак тивни 
локации за туристите. Треба 
да се направат уште многу 
работи, особено на архео-
лош ките локалитети. Се до-
бива впечаток дека не кои ту-
ристички атракции кои ги 
имате, најверојатно и не зн а-

ете дека ги имате. На пример, 
бевме во Музејот на тутунот, 
еден од најинте рес ните му-
зеи за тутун кои сум ги видел, 
а тутунот е познат во голема 
мера, атрактивен во оваа зем  ја 
но, за жал, овој музеј не е от-
ворен за јавност. И ако мо-
жам малку да кри тикувам, 
бев ме и во Херак леа, за мене 

тираж од ми ли он примероци. 
Тоа е дневен весник, тие пос-
тојано бараат нови дес ти на-
ции, и да ка же ме, на пример, 
сè што на не кој начин е по-
инакво, по не обично, поспе-
цифично. Би ре кол дека во 
европска кон куренција, за 
нас Итали јан ците Македонија 
би била чудна дестинација. 

АВАНТ  тоа беше нај важен архео-
лошки локалитет на Маке до-
нија, но ги видов луѓето и 
водичите како че корат по 
мозаиците. А во спо редба со 
Европа, тоа е строго за бра-
нето. Би предложил мозаи-
ците да се покријат, за да мо-
же да се чекори по нив а не 
на нив", вели Итали ја нецот 
Марко Морети.

Покрај ова, тој има и не-
кои други забелешки, сугес-
тии за унапредување на на-
шиот туризам.

"Би напишал написи на 
различни теми за Македо ни-
ја, веќе имам планирано што 
треба да направам. Еден на-
пис е за списание за па ту ва-
ње, кој се вика Bella Europa, и 
тој ќе биде скон цен триран 
само на езерото Пр еспа, би-
дејќи езерото е на тромеѓе и 
ги засега и е од го лема важ-
ност за овие три зем ји, за 
културите, за тра дициите, за 
религиите, за жи вотната сре-
дина, исто така, каде што 
птиците летаат пре ку гра-
ницата, но не можат тоа да го 
направат и луѓето. Исто така 
- вели Морети - др уг напис 
би бил за мојата ко лумна, 
една страница, тоа е во врска 
со патувањата, за еден од 
најтиражните ита лијански вес-
ници Corriere della Sera, со 

Така што би се зголемил ин-
тересот на нашите луѓе за 
оваа дести на ција, особено 
кај оние кои имаат повисоко 
образова ние, кои бараат умет   -
ност и тра диционалност, осо-
бено во Европа".

Неговиот колега од Ве ли-
ка Британија, исто така, има-
ше свое видување за како 
што ја нарекуваат интерес-
ната, авантуристичка Маке-
до нија.

"Моето име е Тони Кели, 
доаѓам од Велика Британија, 
веќе неколку пати сум пи-
шувал за Македонија и тоа 
пишувам за списание кое се 
занимава специјално со аван-
туристички туризам. Кон ста-
тирам дека Маке до нија има 
голем потенцијал за туризам, 
мислам дека при родата е не-
допрена, иако немав време 
многу да пла нинарам, а сме-
там дека тоа би било фан-
тастична мож ност. Храната е 
прекрасна и она што би го 
очекувале западно евро пеј-
ци те и би го добиле. Не га-
тивност е тоа што немате 
море, а луѓето би сакале да 
одат некаде да се бањаат. За 
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КРАСНА, 

жал, во Велика Британија по-
веќето од по пулацијата не 
знае каде е Македонија, или 
ја гледаат мапата, ја гледаат 
Албанија, Србија и веднаш 
им доаѓаат проблемите око-
лу овие зем ји", коментира То-
ни Кели.

На нашето прашање дали 
не сме доволно познати би-
дејќи немаме доволно мар-
кетинг промоции, тој вели:

"Да, сум бил и во Хрватска 
и во Црна Гора и мислам де-
ка маркетингот има вли ја ние. 
Нивната туристичка промо-
ција ја има дури и CNN. Пред 
пет години тие го имаа ис-
тиот проблем - вели Кели - 
но, како што велите имаат 
многу успешна и аг ресивна 

значи тоа би вклу чило пе-
шачење, плани на ре ње, јава-
ње коњи, ве лосипе дизам, и 
еко туризам. На при мер, има 
едно село во Пре спа каде 
што може да се седи во 
приватни куќи. Мис лам дека 
иднината на Ма кедонија е во 
облици на ту ризам, кои прив-
лекуваат специфични и мали 
групи луѓе. Мислам дека ма-
нас ти рите, исто така, се мош-
не уни катни и инте ресни, кај 
нив лежи голем потенцијал 
за развој на ту ризмот, осо бе-
но ако може да се престојува 
во некои од овие манастири, 
бидејќи се сместени во од-
лична сре дина, може да се 
планинари, да се пешачи 
околу нив и слично".

шава држава. Бидејќи таа и 
претходно имала можност да 
ги посети Македонија и Ох-
рид,  можеше да направи па-
ралела на она од минатото и 
на ова од денес. 

"Јас не сум прв пат во Ма-
кедонија, значи доаѓав и пр-
етходно и тоа пред де сет ти-
на години. Постојано при ват-
но доаѓав во Охрид на од-
мор, затоа што за мене лично 
тоа е едно од нају ба вите мес-
та на светот. На едно место 
толку култура, толку исто-
рија, мислам дека со се кој 
чекор се чекори по ис то-
ријата и културата на еден 
народ. 

Имате околу 3.000 црк  ви, 
нешто фантастично, еден 
град како магија. Кога доаѓав 
престојував во 'Го рица 2', но 
повеќето време го минував 
на градското ше та лиште, во 

ток ми остави Прес пан ското 
Езеро, големо, убаво, прос-
трано но, за жал, сосема пусто, 
празно. Она што го слушнав 
и од ко легите за нивниот 
впечаток е праз ни ната која 
се чув ству ваше. А тука има 
голем по тенцијал, доколку 
се вложи и се за живее Прес-
панското Езеро.  

Во Македонија има мож-
ност за развој на зимскиот 
туризам, кој сепак подра з-
бира и е наменет за луѓе со 
подлабоки џебови. А Охрид 
е за сите слоеви, исто така, за 
културен туризам, прекрасни 
манастири. Исто така, инте-
ресни беа и винските тури.

Имавме можност да по-
сетиме модерен винарски об-
јект, се чисто, беспре кор но, 
светски манири и многу убав 
дочек, дегустација на вино, со 
сертификат за ква литет и стан-

И НЕДОВОЛНО ОТКРИЕНА
 УРИСТИЧКА, ИНТЕРЕСНА 

ресторан, меди тирајќи на 
сонцето и секогаш кога се 
враќав дома бев со полни 
батерии. И сега, кога по 12 
години дојдов во Ох рид, воо-
чив дека ми се јавија истите 
емоции. Бев на 'Свети Спас', 
горе во Стариот град, тоа е 
нешто што на луѓето треба да 
им се објасни.

Само се чувствува. Охрид 
е пре красен, како на море, 
ме дитеранска атмосфера, 
мно гу кафулиња, музика на 
сите страни, млади луѓе, су-
пер е. Тоа е навистина нај-
убаво место. Сега имав мож-
ност да го доживеам сè ова 
благо дарение на органи за-
торите, затоа што сама ни-
когаш не ќе можев да ја 
обиколам Ма кедонија и да 
посетам толку локалитети. 
Имав можност да го откријам 
и Маврово кое, исто така, е 
нешто по себно. Тоа е еден 
таков по тенцијал, таму нешто 
се слу чува. Негативен впе ча-

дарди, сè беше репрезен та-
тивно. И добро што го избрале 
него. Мар ковите кули во При-
леп, исто така, се дестинација 
која за служува да се посети. 

Во споредба со минатото 
забележувам многу голем 
напредок, луксузни при ват ни 
хотели, интересни понуди, 
убави ресторани. Браво. Су-
пер. Но, мислам дека треба да 
се вложува во кадри во уго-
стителство, уште не знаат ја-
зици, многу се гостоприм ли-
ви, но треба уште многу... Она 
што Бог го дал, при ро дата во 
Македонија, тоа е фантас-
тично, тоа треба да се ис-
користи. 

Само малку да се до усо-
врши. Секако треба тр пение, 
и јас уште еднаш ќе нагласам 
дека навистина сум пријатно 
изненадена, затоа што од тоа 
време кога јас престојував 
таму денес сè е значително 
понапредно", ко ментира Љи-
љана Реброња.

промотивна кам пања. И сега 
популацијата во Велика Бри-
танија смета дека ова се 
убави места за одмор. Мо-
жеби и Македонија може да 
го направи истото. Ми слам 
дека има добар по тен цијал 
за авантуристички ту ризам, 

ПАРАЛЕЛА

Новинарката Љиљана Реб-
роња, уредник на списание 
за туризам од Србија и Црна 
Гора, беше меѓу деветте но-
винари кои ја посетија на-
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