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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

За македонските туристи 
летувалиштата во Бугарија 
веќе не се привлечни, иако 
до лани масовно летуваа на 
црноморскиот брег. Поради 
политичките околности, за 
Грција ретко кој прашува. 
Визниот режим и 
зголемувањето на цените на 
аранжманите во Бугарија, 
како и проблемите со името 
со Грција, нашите туристи ги 
принуди да ги откажуваат 
летувањата во познатите 
одморалишта во овие две 
соседни земји и да бараат 
нови места за летниот 
одмор.

Затоа, пак, нашите граѓани 
сè повеќе се преориентираат 
кон нови туристички места.

Годинава хит-дестинација 
е Албанија, но има голем 
интерес и за Хрватска. За 
Турција и за Египет, како што 
велат од туристичките 
агенции, интересот е 
стандардно солиден. А за 
оние со поплиток џеб, 
капењето во домашните 
езера. И додека 
Македонците се 
сконцентрирани на плажите, 
странците, пак, одморот 
претежно го користат за 

разгледување на 
културно-историските 
споменици.
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омашните туристички работници 
и хотелиери очекуваат добра по-
сетеност за време на прет стој-
ната главна туристичка сезона. 

Тие на ова се надеваат, имајќи го пред-
вид, од една страна намалениот инте-
рес на македонските граѓани за лету-
вање во Грција, и од друга страна, сè 
поголемата заинтересираност на стран-
ските туристи за охридската понуда.

И ова лето се очекува најбројни да 
бидат домашните гости, но и туристите 
од соседните држави, пред сè, од Ср би ја, 
Бугарија, Албанија, како и од Косо во.

Голем е бројот и на странци кои во 
овој период веќе летуваат во Охрид. 
Најбројни се туристите од Србија и од 

Албанија, а ги има и од Бугарија, Косово, 
но и од подалечните Холандија и Из-
раел, кои од неодамна пристигнуваат 
организирано со чартер летови.

Хотелските капацитети се од 60 до 90 
отсто исполнети, а голем интерес и 
оваа година има за приватното смес-
тување, каде цените останаа непро-
менети. За кревет туристите плаќаат од 
300 до 1.000 денари, во зависност од 
местоположбата и од условите кои ги 
нудат приватните станоиздавачи. Засе-
га туристичките работници се задо вол-
ни од посетеноста, а дел од нив дури 
оптимистички најавуваат дека претстои 
досега најуспешната сезона. Се наде-
ваат на рекордна туристичка жетва со 
повеќе од 1,5 милион ноќевања.

СТРАНЦИ ОД 
СОСЕДСТВОТО

Во јули и во август Охрид ќе биде 
топ-дестинација за туристите од сосед-
ните земји, а најмногу гости, како и из-
минатото лето, се очекуваат од соседна 
Србија. Туристичките работници велат 
дека причина за тоа е што тие можат да 
дојдат без долги формалности за визи, 
цените за сместување се пристојни, а 
во споредба со соседните земји, цените 
на угостителските услуги и другата вон-
пансионска понуда се два до три пати 
пониски. Ова лето гостите, особено по-
младите, ќе можат да уживаат во уре-
дените 12 нови плажи, на кои ќе се ор-
ганизираат дневни журки, што е тренд 

во светските туристички метрополи.
Туристите сè повеќе се интересираат 

за сместување во апартмани. Веќе се 
прават резервации за јули и за август и 
очигледно е дека за апартманите се нај-
заинтересирани гостите од Србија.

Интересот за апартманско сместу ва-
ње е зголемен зашто условите се по-
добри од оние во хотелите, а цените се 
пониски. Велат, апартманското сместу-
вање во комбинација со пристојните 
цени на исхрана во рестораните и прос-
торот за бесплатен паркинг битно ја 
намалува цената на вкупните трошоци 
за одмор.

Приватното сместување, за кое се 
проценува дека има капацитет од околу 
25.000 легла, и ова лето ќе биде нај ис-
користено. Цените се движат од 250 до 

ПЛАЖИ ПОЛНИ, 
СПАСИТЕЛИ МАЛКУ

Туристите, чести посетители на ма-
кедонските плажи, велат дека се си-
гурни само во Охрид, каде што е очи-
гледно присуството на спасу вачките 
екипи. Според законските прописи, 
закупувачите на плажите се должни 
на површина од 660 метри квад рат-
ни, што се обележува на езерскиот 
брег, да обезбедат по еден спасител 
на вода.

Повеќето плажи низ македонските 
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се монтираат и шанковите.
Сепак, дека не е сè така црно сведочи 

и фактот што се поставени корпи за 
отпадоци на секој метар и се отстранети 
дивите депонии кои минатите години 
беа во близина на плажите.

Факт е дека од туризмот може добро 
да се живее доколку градот е полн со 
гости, па угостителско-туристичкиот ес-
наф засега не ги зголеми цените на хра-
ната и на пијалаците. Во рестораните и 
во кафетериите просечните цени за 
кафињата се 50 денари, за соковите од 
50 до 80, а пивото од 60 до 100 денари, 
во зависност од тоа дали е домашно 
или е странски бренд. Дел од луѓето од 
овој бизнис тврдат дека попознатите 
угостителски објекти се договориле да 
не ги зголемуваат цените во шпицот на 
главната туристичка сезона.

И годинава, како и во претходните 
две-три години главна опасност за капа-
чите се скутерџиите, кои со голема бр-
зина се приближуваат на неколку мет-
ри од плажите преполни со гости. Очи-
гледно, овие жестоки момчиња не се ис-
плашија од најавените строги санкции 
и високи парични казни, кои локалната 
власт ќе ги изрекува за секое непочи-
тување.

Како и да е, инспекторите на Капе-
танијата и езерската полиција ветија 
дека годинава безбедноста на капачите 
ќе им биде приоритет и дека скутерите и 
глисерите ќе бидат строго контро ли-
рани. За секое непочитување ќе изре-
куваат казни од 300 до 500 евра.

Тие велат дека плажите треба уредно 
да бидат обележани со меѓусебно повр-
зани пловки со портокалова и бела 
боја. На капалиштата обележаниот прос-
тор треба да биде 150 метри од брегот. 
Во тој дел не е дозволено да влегуваат 
скутери.

Оние кои сакаат летово да бидат во 
Охрид треба добро да се распрашаат за 
превозот. Најголемиот автопревозник 
"Галеб" ги зголеми цените, па така билет 
од Скопје до Охрид наместо 450 сега 
чини 520 денари, а повратниот билет од 
630 е зголемен на 750 денари. Постои и 
опција и за такси-превоз за четири лица 
по цена на автобуски билет од лока ци-
јата кај автобуската станица во Скопје.

Како и да е, со современо уредените 
плажи, кои заедно со оние од хотелите 
ги има повеќе од 20, Охрид ќе биде 
вистински хит ова лето. Плажите личат 
на оние во развиените туристички цен-
три и ќе нудат богата дневна забава. 
Влезот, според концесионерскиот дого-
вор со Владата, ќе биде бесплатен, а се 
плаќа најмувањето лежалки и други ре-
квизити.

туристички центри се оставени речи-
си без ниту еден обучен спасител, 
кој би се грижел за капачите и би ги 
предупредувал за опасностите кои 
ги демнат во водата. Во изми нативе 
години, со комерцијализацијата на пла-
жите, единствено во Ох рид се обу че-
ни стотина професионални спаси тели.

За разлика од овој туристички 
центар, на дојранското и на преспан-
ското крајбрежје, каде од година в 
година се зголемува бројот на посе-
тителите, нема речиси ниту еден обу-
чен за спасител.

300 денари за легло во поширокото 
градско подрачје, додека во централ-
ното подрачје и во туристичките на-
селби, во зависност од квалитетот и од 
близината до езерото, се движат од 300 
до 500 денари. 

Туристичките работници пред упре-

дуваат дека при организирањето на од-
морот, потенцијалните гости треба да 
го избегнуваат барањето соби за смес-
тување на улица и да не се договараат 
додека не проверат барем на уште едно 
место.

Добар совет за сите кои сакаат да се 
возат со такси е прво да прашаат дали 
таксистот вози со таксиметар и по која 
цена, или во спротивно да прашаат во 
возило на друга такси-компанија.

ПРОПУСТИ ПО 
НАВИКА

Охридските туристички работници, 
како по некое непишано правило, пр-
виот туристички бран го дочекаа непод-
готвени. И покрај многуте најави за на-
времена подготвеност на плажите тие 
сепак изминатиот викенд беа вистински 
градилишта.

На пример, сè уште не е извршено 
опесочување на некои плажи, не се во 
функција ниту соблекувалните, а сè уште 
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