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Во рамките на реализацијата на меѓуграничниот
проект “Промоција на руралниот и планински
туризам преку користење на ИКТ, ИСО
консултации и Туристички стимул за патување
меѓу Бугарија и Македонија” финансиран од
Interreg – IPA програмата за прекугранична
соработка, се реализираше завршна пресс
конференција на ден 10 Октомври 2017 во Хотел
Изгрев Штип.
На завршната пресс конференција се презентираа
постигнатите резултати во рамките на проектот.

И втора главна активност е истражувањето за
стимулирачкиот метод за патување во
проектниот регион од кое произлезе Тријазична
книга во која се објавени резултатите и
препораките од истражувањето
Изјави Наташа Ицева – Претседател на
Организацијата на жени –Штип

Една од главните актвности е ИСО консултации
на 6 туристички компании на кои им се доставија
изготвени елаборати за начинот на спроведување
на Менаџмент за квалитет.
Компаниите кои беа вклучени во оваа активност
се , Хотел-ресторант ВАГО-Штип, Хотел ГОГОВ
Пехчево, Туристичка агенција ГРАНД ТРАВЕЛ
Штип, Пицерија ФАНТАЗИЈА Штип, Ресторант
ЗАКИ, Пицерија ПАРАДИЗО.

“Оваа публикација е создадена со помош на Европска унија преку
–
ИПА програмата за
мегугранична соработка . Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Организација
на жени – Штип и во ниеден случај не се одразува на ставовите на Европската унија или на
Управувачкиот орган на програмата”
"This publication has been produced with the assistance of the European Union through the
–
IPA Cross-border Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of
Women’s Organization-Stip and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the
Managing Authority of the Programme.”

бесплатен примерок , not for sale

Целта на ИСО консултациите е да се олесни и
подобри работата на компаниите и доближување
до европскиот пазар со имплементација на овие
стандарди. Истовремено на компаниите им е
објаснето што занчи системот за управување со
квалитет, имплементација на ИСО стандардите,
политиката за квалитет со што би допринело за
олеснување на нивната работа со крајна цел
зголемување на бројот на задоволни гости и
туристи- Изјави Софија Петковска ИСО
консултант

На пресс конференцијата присуствуваа 40
учесници претставници на туристички
компании, невладин сектор, јавна
администрација и новинари кои имаа можност
да се запознаат со создадените мрежи на
туристички актери.
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Туристичкиот стимул за Патување е поттик за
патување, кој е дизајниран да се мотивира или да
предизвика акција, како награда за вработените
или деловните партнери. За таа цел ви
претставуваме некои места како потенциални за
овај вид на туризам.

Хотел Шагал Спа Центар
Хотел ШАГАЛ се наоѓа на 4.5 км од Градовите
Виница и Кочани. Неговата местоположба и
пријатен амбиент овозможува вистински одмор и
релаксација во третманите на телото и духот во
модерно опремениот Спа Центар. Овој идиличен
хотел нуди извонредно пријатни услови за одмор,
престој и рекреација. Располага со: 15
двокреветни соби, 3 кинг спални 1 луксузен
апартман, со прекрасен видик на ВиничкоКочанската котлина.

3.62 км оддалеченост од плоштад во Виница.24
часа услуги на рецепција • Бар • Интернет
(безжичен) • Паркинг (надворешен сопствен) •
Ресторан • Сауна • Сефови • Тераса • Фитнес
центар.

двокреветни и трокреветни соби, ресторанска
сала со 120 места. Специјалитетите на скара,
дивеч ,стари национални јадења под вршник и на
ражен , на гурманите им нудат посебно
задоволство. До мотелот МИЦЕ на само
дваесетина метри се наоѓа ски лифт и патека за
скијање. Организиран престој на ученички
групи,екскурзии и школа за скијање.

Хотел Манастир Берово
Хотелскиот комплекс Манастир е сместен сред
божествената убавина на Малешевијата, веднаш
до манастирот Св,Архангел Михаил од кој е
добиена и инспирацијата за неговата специфична
манастирска архитектура.Хотелскиот комплекс
располага со три хотелски крила, СПА содржини,
сала за семинари, две летни тераси, чардак, терен
за тенис, кошарка и фудбал.Хотелот располага со
30 соби за сместување.

Информации и резервации на :
тел. 389 33 275-951 389 70 610-894

Вила Марија-Берово
На само 6 км од Берово се наоѓа идеално место за
пријатен одмор и рекреација. Заскриена во густа
борова шума, со поглед на Беровско езеро.
Капацитетот на вилата е од осум легла,модерен
опремен дневен престој,камин, куња ,бањаи
прекрасни тераси. Самата близина на езерото ви
овозможува спортски риболов и други
рекреативни активности.

Информации и резервации:Тел. 0038933279000

Чиплакова Колиба
Избањата во чист воздух и природна убавина,
оваа вила е уникатно место каде наместо со
бучава ќе се сретнете со неверојатен мир и
прекрасна околина. На располагање се три
двокреветни соби. Фурната ќе Ви овозможи
приготвување на локални специјалитети. Доколку
уживате во прошетки на само пет до десет
минути пешачење се наоѓа Беровско Езеро.

Еуро хотел Градче
Еуро Хотел Градче се наоѓа на 6 км северно од
градот Кочани. Лоциран е на 550 метри
надморска височина на брегот на езерото Градче,
сместен во живописна клисура со атрактивна
околина.
Хотелот располага со: 25 комфорно-стилско
уредени соби од кои 4 апартмани, ресторан сала
со капацитет до 420 седишта, мал ресторан со
капацитет од 90 седишта, конференциска сала за
состаноци, кафе бар, четири летни тераси,
билијард, пинг-понг, сопствен паркинг плац,
традиционална кујна со локални специјалитети.
Еуро Хотел Градче на своите ценети гости им
нуди сместување во автентична градба,
традиционална кујна со многу локални
специјалитети приготвени од еко-производи и
производи со органско потекло, авантури:
планинско пешачење, велосипедизам по
планински патеки, лов и риболов, излет со скара
покрај езеро, прошетки и посета на знаменитости
поврзани со обичајното, културното и
историското наследство, активности за тимбилдинг програми, како и сите услови потребни
за семинарски туризам.

Мотел ресторан МИЦЕ
Мотел ресторан МИЦЕ се наоѓа на прекрасна
локација во шума од бор и ела , 300 м.од
детското одмаралиште. Располага со 20 легла во

Информации и резервации на
Тел. 0038978272977

0038970214703

Резервации на тел: 0038970491690

тел:0038933612222

