
                                 
 
                                                        
 
 
 
До:  Заинтересирани страни во прекуграничен регион Преспа 
 
Предмет: Покана за учество на фестивал “Вино и Сирење” 2014 - Општина Охрид      
       
                                                                                                                                                                                                
Почитувани, 
 
 

Општина Охрид преку Секторот за туризам и локален економски развој  и  
прекуграничниот регион Преспа во рамките на ABDA програмата која се спроведува 
од  Regional Rural Development Standing Working Group (SWG) in the South-East 
Europe ,Ве поканува на учество на  фестивалот “Вино и сирење” на 15-16 Август 2014 
на локација кај малиот плоштад “Крушевска република “ во Охрид . 

 
На фестивалот покрај претставници на локални производители на вино и  сирење 

од општина Охрид учество ќе земат и претставници од прекуграничниот регион Преспа, 
општина Ресен и Регионот Корча , Албанија. 

 
И оваа како и предходните години поголем број на мали и средни производители на вино 
и сирење од Преспа регионот , ќе ги изнесат и презентираат своите производи директно 
на пазарот, а посетителите ќе можат со дегустација да ги почувствуваат вкусовите на 
домашните вина и сирења како и за меѓусебно дружење. 
 
Охрид како туристички град е посетен од голем број на домашни и странски туристи во 
овој дел од годината  со тоа овој фестивал придонесува за збогатување на туристичката 
понуда на градот и можност за остварување на  трајни контакти со претставници на 
бизнис секторот од двете земји во регионот Преспа. 
 
  
 Однапред Ви благодариме за Вашето присуство. 
                                                                                               
 
 Со почит, 
 
                                                       Ѓоко Апостолов  
 
                                                    Сектор за  ТЛЕР Општина Охрид 
 
 

 



                                 

 
ПРОГРАМА 

ФЕСТИВАЛ ВИНО И СИРЕЊЕ 
15-16 АВГУСТ,2014 ОХРИД, мал плоштад Крушевска 

Република 
  
 
 
 
 
Прв ден  (15.08.2014)  
 
Пристигнување на учесниците  во Охрид  во 15.00 часот 
  
17 00  Поставување на штандовите и распоред на учесниците 
20.00  Свечено отворање и поздравен говор на Градоначалник на општина 
           Охрид  
20.15  Презентација и дегустација на производи збогатена со културно 
           уметничка програма   
24.00  Затворање на прв ден фестивалот  
 
 
 
 
 
Втор ден ( 16.08.2014) 
 
17.00  Поставување на штандовите  
 20.00 Презентација и дегустација на производи збогатена со културно 
           уметничка програма   
24.00 Затворање на фестивалот   
 
 
 
 
 
 
 


