Гостивар

ВКУСИ ГО

На сите туристи со добра намера, со желба за одмор и рекреација,
посетители на Гостивар, им нудиме бројни активности. Со ова ви
го препорачуваме Гостивар како нова и неистражена дестинација,
кој ви нуди претстој според вашите желби.

Планинарење

Гостиварско е прекрасно за пешачење и планинарење. Бројните патеки на
планините Сува Гора и Шар Планина, кои поминуваат низ прекрасни предели,
ќе ве остават без здив. Планината Сува Гора, која се издига над Гостивар е
значаен дел на биодиверзитетот. Ако решите да дојдете тука, ќе уживате во
прекрасната околина, полна со бои и ароми. На Сува Гора се наоѓаат 6 км
за планинарење, додека 28 км на Шар Планина. Планинските извори, кои
се наоѓаат во овие предели, може да ве освежат за време на жешките летни
денови. Но, тоа не значи дека само преку лето може да пешачете тука. И зима
може да си уживате во убавата природа.

Велосипедизам

Со велосипед може да си уживате низ 49 км
патеки на Сува Гора и Шар Планина. На две
тркала низ прекрасниот пејзаж, преку стрмни
и благи патеки, ќе ја откриете убавината, која
го нуди Гостиварско. Низ патеките постојат
видиковци и места каде може да се одморите
и да си уживате. Чистиот воздух, планинското
сонце, бистрата вода, дрвјата, цвеќињата ќе ве
натераат да заборавите на секојдневието. Тука
ќе си најдете мелем за вашата душа и нема да
помислете да се вратите на градскиот живот.

Параглајдерство

Не сте го виделе Гостивар и Полошко
од височина, затоа ви го нудиме
параглајдерството, кој го овозможува тоа. Во
Гостивар е изградено платото за полетување, кое
содржи метеоролошка станица, хидраулична
платформа за подготвување на параглајдерите
пред полетување и, сообраќајни знаци за
обележување на полетилиштето. Стравот ќе
го победите по првиот лет, и вие повторно ќе
сакате да се качите во височините, и да ја видите
убавата природа од небото. Ние сме тука и
можеме да ви го овозможиме тоа. Ве очекуваме.

Рекреација

По убавата природа подарена од Господ, може
да шетате, пешачете или само да се восхитувате.
До изворот на реката Вардар ќе поминете низ
многу села. Таму може да се освежите и да
пробате од бројните традиционални кулинарски
специјалитети по месните ресторани. Посетата
на преубавата и можеби најдлабоката пештера
кај нас, Ѓоновица, е уште една неоткриена
атракција, која го нуди Гостивар. Истражувањето
на пештерите може да биде ново возбудливо
искуство за вас.
This project
is financed by
European Union.

Gostivarit

SHIJA E

Të gjithë turistëve qëllimmirë, me dëshirë
pushimi dhe rekreacion, vizitues të Gostivarit,
Ju ofrojmë një numër të madh aktivitetesh. Në
këtë mënyrë Jua rekomandojmë Gostivarin, si
një destinim të ri dhe të pa hulumtuar, i cili Ju
ofron qëndrim sipas dëshirave tuaja.

Bjeshkatari
Gostivari me rrethinat e tij, është vis i mrekullueshëm për ecje dhe bjeshkatari.
Shtigjet e shumta, të cilët gjarpërojnë nëpër Malin e Thatë dhe atë të Sharrit, e që
kalojnë nëpër vise me bukuri përrallore, do t’ju mahnitin. Mali i Thatë, i cili ngrihet mbi
Gostivar, është i rëndësishëm dhe i njohur për biodiversitetin e tij të pasur. Nëse keni
vendosur të vini këtu, do të kënaqen me mjedisin e pastër dhe të bukur, plot me ngjyra
dhe aromë lulesh e bimësh të rralla. Në Malin e Thatë ka 6 km për bjeshkatari, ndërsa
në atë të Sharrin ndodhen edhe 28 km të tjera. Burimet e shumta me ujë të pastër e të
ftohtë, të cilët gjenden në këto anë, do t’ju freskojnë gjatë ditëve të nxehta të verës.
Por, kjo s’do të thotë se ju nuk mund të shëtisni këtyre shtigjeve edhe gjatë dimrit.
Kënaqësia dhe përjetimi mund të jenë të barabarta.

Ciklizmi
,

Me biçikletë mund të kënaqeni duke shëtitur gjatë
shtigjeve të gjata prej 49 km, të cilat kalojnë nëpër
Malin e Thatë dhe Sharrin. Mbi dy rrota nëpër peizazhin e mrekullueshëm, ku të shpien shtigjet herë të
rrafshëta e herë të pjerrëta, do ta zbuloni bukurinë, të
cilën Jua ofron Gostivari me rrethinat. Gjatë shtigjeve
hasen horizonte pa fund dhe vendqëndrime ku mund
të pushohet dhe të përjetohet. Ajri i pastër, dielli i
malit, uji i kthjelltë, drurët, lulet etj., do t’ju detyrojnë
ta harroni përditshmërinë monotone. Këtu do ta gjeni
melhemin për shpirtin tuaj dhe s’do t’ju bjerë ndërmend t’i ktheheni jetës urbane.

Paraglajdimi

Juve nuk ju ka rastisur ta shikoni Gostivarin dhe
Pollogun nga lartësitë qiellore, prandaj ne e ofrojmë
paraglajdimi, i cili këtë e bën të mundshme. Në Gostivar është ndërtuar plateja për fluturim, e cila është
e pajisur me stacionin meteorologjik, platformën
hidraulike për përgatitjen e paraglajderistëve dhe,
shenjat e komunikacionit për të shënjuar vendnisjen
e fluturimit. Frikën do ta mundni qysh me fluturimin
e parë, dhe ju do të dëshironi të ngjiteni përsëri në
lartësitë prej ku do të sodisni bukuritë natyrore dhe
qiellin blu. Ne jemi në shërbimin tuaj. Ju mirëpresim.

Rekreacioni

Nëpër bukuritë e natyrës – dhuratë e Zotit, mund të
shëtisni, të ecni ose vetëm të mahniteni. Deri tek
burimi i lumit Vardar, do të kaloni nëpër disa fshatra
të bukur e të sistemuar. Te burimi ju mund të freskoheni dhe të shijoni specialitetet e gazhinës tradicionale nëpër restorantet e kësaj ane. Ju patjetër që do
ta vizitoni edhe shpellën më të bukur e më të thellë
në Vend – Gjonovicën, e cila akoma është një atraksion i pazbuluar, të cilën e ofron Gostivari. Studimi i
shpellave do të ishte një kënaqësi dhe një përjetim i
bukur për ju.
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