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ПРЕДГОВОР
Въпреки европейското си 

местоположение, Република Ма-
кедония е изненадващо непозната 
страна, богата с природни красоти, 
история и култура. От историческа 
гледна точка поклонническият ту-
ризъм в страната има дълга тра-
диция. Съществуват и източници, 
в които се посочват места за  нас-
таняването на пътници, както и за 
гостоприемството на тези обители 
в миналото. Манастирските ком-
плекси са били построени много 
богато - с многоетажни конаци 
(жилищни корпуси) с разширени 
и спуснати чардаци, охранителни 
кули, камбанарии, с много стопан-
ски сгради, мандри, изби за вино, 
ракия и зимнина. Манастирите има-
ли свои обори, гори и ливади, паси-
ща, лозя и овощни градини, движи-
мо имущество и жива стока - овце, 
кози, говеда, а са се занимавали 
и с пчеларство. През вековете са 
били с широко отворени врати за 
странници и вярващи и за всички 
добри хора, за да могат те да си по-

чинат, нахранят, преспят и отново 
да продължат пътя си. Те помагали 
на бедните и уморените. Освен че 
тук преминавал животът на мона-
сите, манастирите били и важни 
книжовни центрове. За нуждите 
им се създавали зографски, рез-
барски и строителни задруги, кои-
то украсявали не само черквите в 
Македония, но били и най-добрите 
и най-търсените на територията на 
Балканския полуостров.

В Република Македония, днес 
има над 270 манастира. 150 от 
тях са запазени, повечето от кои-
то са от местен характер. 120 пък 
са разрушени или полуразруше-
ни. Голям е броят на манастирите 
особено интересни за посетители-
те. Някои от тях са с регионално, 
други с национално, а трети дори с 
международно значение.

Този богато илюстриран пъ-
теводител се стреми да предложи 
всичко, което ви е нужно, за да 
откриете и посетите важните ма-
настирски комплекси в страната. 
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Освен туристическата информа-
ция за миналото им, той съдържа 
и описание на тези обители, въз-
можностите за настаняване и хра-
нене, цветни картографски карти 
с местоположението им и тяхното 
обкръжение, информация за кон-
такти, обекти и места от особено 
значение в близост до тях, препо-
ръчителни обиколки и други важни 
сведения. Според нас, пътеводите-
лят съдържа всичко, което трябва 
да знаят посетителите, независимо 
дали става дума за поклоннически 
или туристически пътувания. 

Бихме искали да благодарим 
на тези, които ни подпомогнаха в 
подготовката на изданието. Преди 
всичко - на монасите и монахините 
в манастирите за подкрепата им и 
за предоставената ни информация, 
на служителите във Факултета по 
туризъм и бизнес логистика към  
университет „Гоце Делчев” - Щип, 
на изследователите, съдействали 

ни за събирането на необходимата 
литература и електронни източни-
ци, на божиите служители в Ма-
кедонската православна църква 
- Охридска Архиепископия, с които 
бяхме в контакт, на фотографите, на 
всички, работили върху оформянето 
на картите, на дизайнерите, на слу-
жителите в Агенцията за подкрепа и 
промотиране на туризма и на всич-
ки, които дадоха своя безрезервен 
принос в реализирането на идеята. 

Тъй като това е първото изда-
ние на пътеводителя, може би сме 
пропуснали неволно някои важни 
моменти от манастирския туризъм 
в Република Македония. Отворени 
сме за вашите предложения. Тях 
можете да изпращате по елек-
тронен път, за което предварител-
но ви благодарим. Ще ги вземем 
предвид при печата на второ, раз-
ширено издание. 

От авторите



12 НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ 
СЪВЕТИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА 
МАНАСТИРИТЕ

Манастирите са неразделна 
част от историята и духовното 
наследство на Македония, като по-
голямият дял от тях са паметници 
на културата, защитени със закон.

Резервациите за посещение 
на манастирите трябва да бъдат 
направени колкото е възможно 
по-рано преди планираното пъту-
ване до тях. Предимно в летния пе-
риод и по време на манастирските 
празници тези комплекси посре-
щат много туристи, така че свое-
временната заявка е не само пре-

поръчителна, но и задължителна.
Ако сте настанени в манастир, 

но не искате да присъствате на ли-
тургията и богослужението, когато 
правите резервацията, трябва да 
подчертаете този факт. Всяка обител 
има работно време за посетители, 
най-често от 7до 19 ч. Те имат собст-
вен типик (ред на живот и поведе-
ние), който трябва да бъде спазван 
от гостите и най-често включва носе-
не на прилично облекло, тихо гово-
рене, забранено пушене и консума-
ция на храни и напитки, забранено  
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снимане. Към изискването за пред-
варителни заявки на организирани-
те групи се добавя получаването на 
благословия за нощувка и т.н. 

Цените за настаняване, кои-
то са дадени в пътеводителя, са 
валидни за момента, но подлежат 
на промяна. Тъй като манастири-
те не разполагат с ПОС-терминали 
за разплащания с карти, бъдете 
готови да платите в брой. Цените 
варират от доброволното плащане 
по желание на посетителите, до 
100 евро в хотелски комплекси в 
рамките на манастирите.

Най-голяма част от тези оби-
тели се намират извън градските 
центрове, в красива природа. До 
тях не стига редовен обществен 
транспорт. Ето защо ще трябва да 
използвате собствено превозно 
средство или такси.

Стаите в манастирите са чисти, 
удобни и семпло обзаведени. Не оч-

аквайте съвременни уреди и пред-
мети, като телефон, радио, телеви-
зор и компютър. Ако носите със себе 
си уред, който произвежда звук, не 
забравяйте и слушалки. По-голяма 
част от манастирите предлагат хра-
на на гостите си, както и възмож-
ност те сами да си я приготвят. 

Този  пътеводител ще ви по-
могне да изберете манастирите, 
които ще посетите или в които 
ще се настанявате. Чрез престоя 
ви в тях ще опознаете отблизо 
македонската природа, история, 
култура, изкуство, религия, ар-
хитектура и местните традиции. 
Надяваме се, че нашият справоч-
ник ще ви води вас – читателите, 
до светите места в Република 
Македония. А в тях ще  усетите  
манастирското гостоприемство. 
Ще намерите своя душевен покой 
и ще се почувствате  по-близо до 
Бога.
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