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Секојдневието е стресно, нервозно и сакате барем на еден ден да се оттргнете 
од сите негативни работи што ги носи современиот начин на живот? Тогаш 
авантурата низ најубавиот дел од битолско Мариово е вистинскиот избор. 
Околу педесет километри од Битола кон исток не делат од, можеби, 
најизолираниот дел во државата. Патот преку Новаци, Маково и Рапеш не води 
во Старавина, а од тука има уште само три километри до село Градешница. 
Последното село во битолскиот крај на Мариово. По патот паузата на Рапешки 
мост на Црна Река ќе биде вистински одмор за вашите сетила. 

МАРИОВО: ЖИВОТ ПРЕД ЕДЕН ВЕКМАРИОВО: ЖИВОТ ПРЕД ЕДЕН ВЕК
ГРАДЕШНИЦА, СТАРАВИНА И ЗОВИЌ

Меѓу селата Старавина и Градешница е тврдината Пешта, доказ за континуитет во животот на овој 
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дека ги имало во огромен број по 
локалните ридови и патишта во правец кон 
Кајмакчалан . Дури и старите бодливи 
жици премногу потсетуваат на тие што сè 
уште се наоѓаат покрај рововите на повеќе 
од 2.000 метри надморска височина, само 
неколку километри јужно од Градешница. 

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или 
препораките изнесени овде се на имплементаторите и не ги одразуваат оние на Владата на САД.
*Прибирањето информации и пилотирањето на овие тури е овозможено во рамки на Проектот за 
локална и регионална конкурентност финансиран од Европската Унија.U.S. Embassy Skopje



Искачувањето до тврдината Пешта е факултативно. Потребни се околу 40 минути за 
искачување и за спуштање од тврдината. Турата е подобна за сите возрасни групи. 
Облеката треба да биде соодветна, во согласност со временските услови и со оглед на 
фактот дека станува збор за движење во рурална средина и природа. 
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се урнал, за среќа без човечки загуби, за потоа да почне 
изградбата за сегашниот мост од страна струшкиот 
мајстор Ѓуладин. Сигурно ќе го препознаете бидејќи 
често е користен во филмски сцени. Во близина на 

мостот е и фреската на карпа посветена на св. Ѓорѓија и 
воденицата. Доколку временските услови дозволуваат, 

капењето во една од најчистите реки во близина на 
мостот ви гарантира незаборавно и уникатно искуство.
На крај турата завршува со традиционален ручек (храна 

подготвена под вршник) во селски амбиент во 
ресторан во селото Зовиќ.
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Во близина на црквата „Св. Спас“ ќе може да ги 
погледнете винарските визби во карпи стари со 

милениуми. Ги има многу во Мариово. Ќе слушнете за 
овој уникатен начин на производство на вино, а ќе ги 
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