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Инфо за патеката: 

 

Оваа велосипедска патека ќе Ви овозможи да се запознаете со дел од Преспанскиот 

регион, со неговите автентични села кои за среќа сеуште го имаат зачувано првобитниот 

изглед. Преспанскиот регион е карактеристичен по реките кои минуваат низ руралните 

средини, и стопанството (полјоделство, сточарство, пчеларство, овоштарство и др.) од кое 

егзистираат жителите. 

Велосипедската патека е обележана со дрвени патокази и нејзината вкупна должина е 30 

километри. На патеката се совладува висинска разлика од 300 метри и се вбројува во 

категорија средно лесна патека погодна и за почетници.  

10 км од патеката е асфалтен пат и 20 км офроад пат. Првиот дел од патеката ќе Ви 

овозможи фасцинантна глетка на Преспанското езеро, минувајќи низ неколку села. 

Почетна и крајна точка на патеката е с.Брајчино кое е сместено на 1000 метри надморска 

висина под падините на Баба Планина. Буковата и дабовата шума му даваат посебен 

раскош на ова село. Многубројните потоци соединувајќи се во близина на с.Брајчино ја 

создаваат Брајчинска река која што со нејзината живописна долина го дели селото на два 

дела Горно маало (нејзината лева страна) и Долно маало (нејзината десна страна). 

Патеката продолжува низ с. Љубојно и с. Долно Дупени а потоа кон селото Наколец 

минувајќи низ овошните насади со јаболка. Кампот Крани е следната дестинација каде што 

поминува велосипедската патека и продолжувајќи до најдалечната точка, плажата 

Сливница и автокампот Цоца каде ќе имате можност за одмор и рекреација на плажа. 

Крајната дестинацијата е с. Брајчино, при што патеката се простира по истата рута се до 

с.Наколец и потоа продолжува директно кон с. Љубојно а завршува во с. Брајчино. 

 

 

Прмоција на Велосипедска патека Брајчино 

На 28и и 29ти Септември 2019 година за прв пат ќе се промовира Велосипедската тура 

Брајчино во Ресен. Велосипедската тура Брајчино ќе трае два дена и опфаќа содржини 

како кампување, посета со чамци до островот Голем Град, велосипедска планинска тура 

низ руралните убавини во Преспанскиот регион, забава и дегустација на традиционална 

храна и мини саем за промоција на преспанските производи. 

 

Што треба да донесете со себе? 

• Добро расположение 

• Задолжително технични исправен планински велосипед и опрема. 

• За секој учесник на велосипедската тура задолжително е носење на заштитна 

кацига. 

• Сите учесници настапуваат на сопствен ризик , односно организаторот не презема 

одговорност за постапките на учесниците со кој би се загрозиле себеси или друите 

учесници. 

• За малолетни лица потребно е придружба од родител-старател. 
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• Напред возат лица со рефлектирачки елеци кои учесниците треба да ги следат. 

• Строго е забрането возење пред лицата што ја водат групата и напуштање на 

обележаната патека. 

• Желба за авантура и забава. 

 

Кои се вашите придобивки? 

• Дводневна аутдоор авантура 

• Возење низ преспанските села  

• Возење низ плантажите со јаболка  

• Запознавање на преспанскиот регион 

• Тура со чамци до островот Голем Град и посета со туристички водич 

• Дегустација на традиционална преспанска храна  

• Сувенир маичка и капа со лого од проектот 

• Мини саем за промоција на преспански производи 


