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HOLYWATER is a project implemented in the area of Prespa Park, the �rst protect-
ed cross-border (CB) area in the Balkans. 

The overall objective of the project is the organization of all the cultural, environ-
mental and touristic information concerning the cross-border area of Prespa 
with the use of new technologies.

Imagine how everyone, tourists, visitors, Prespa inhabitants, moves freely 
throughout Prespa without being hindered by the state borders that divide 
Prespa between North Macedonia, Greece and Albania. 

Imagine Prespa as one of the most distinguished examples of how can culture 
unites rather than divides. 

Can you imagine Prespa as an example of love, peace and togetherness? 

There are people who can!
There are people who believe!

There are people who strive to achieve this!

HOLY WATER



„СВЕТИ ВОДИ” е проект кој се спроведува на подрачјето на Паркот Преспа, 
првата заштитена прекугранична област на Балканот. 

Главната цел на проектот е организирање на сите културни, природни и 
туристички информации кои се однесуваат на прекуграничната област 
Преспа, со употреба на нови технологии.

Замислете како сите, туристите, посетителите и Преспаните, слободно се 
движат низ цела Преспа без да бидат попречени од државните граници со 
кои Преспа е поделена помеѓу Северна Македонија, Грција и Албанија. 

Замислете ја Преспа како еден од најистакнатите примери за тоа како 
културата обединува наместо да раздвојува. 

Дали можете да ја замислите Преспа како пример за љубов, мир, за 
заедништво? 

Постојат луѓе кои можат!
Постојат луѓе кои веруваат!

Постојат луѓе кои се стремат да го остварат ова!  

www.holywater.gr



To organize cultural, environmental and touristic information addressed to 
the visitors of the CBC area,

To give the visitors the possibility to follow speci�c and suggested thematic 
routes or to make their own visiting schedule to the monuments and the 
visiting places in the area,

To develop a network of new services for the visitors and to reinforce the 
producers of local products that can address to the visitors for their selling,

To digitally “restore’’ the basilica of St. Achilleus and the Rebels’ Hospital, in 
order to give to the visitors the full picture of the monuments,

To unify touristic product of the CBC area in an electronic platform, which will 
assist the exploitation of the brand name of Prespa that – despite its power – 
has not been exploited at cross-border level and beyond.

Да се организираат културните, природните и туристичките 
информации наменети за посетителите во прекуграничниот регион;

Да им се овозможи на посетителите да следат специфични, тематски 
патеки или да креираат свој распоред за посети на спомениците и 
излетничките места во регионот;

Да развијат мрежа на нови услуги за посетителите и да ги зајакнат 
локалните призводители, на кои може да им се обратат посетителите, за 
продажба на нивните производи;

„Дигитално“ да ги реставрираат базиликата на Св. Ахил и Куќата на 
востаниците, со цел да им дадат комплетна слика на спомениците, на 
посетителите;

Да ги унифицираат туристичките производи во прекуграничниот регион 
во електронска платформа која ќе го помогне искористувањето на 
брендот Преспа, кој што и покрај неговата моќ, не е доволно 
експлоатиран на ниво на прекуграничниот регион и пошироко. 

PROJECT OBJECTIVES:

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:

»
»
»
»

»
»

»

»
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OTHER IMPORTANT OBJECTIVES:
To create new thematic paths, like the footpath connection of the monaster-
ies in Resen region, which contributes to the touristic and cultural exploita-
tion of the cultural monuments of the area;

To reinforce the touristic product of the area with the creation of new visiting 
spaces (Byzantine collection of Agios Germanos and Laimos Library).

To exploit the cultural heritage providing information about the monuments 
of the area (also for disabled people), the collection of byzantine icons and 
the visits to the monasteries in Resen region.

To create a new touristic wave in the sector of environmental tourism, invit-
ing expertised tour operators.

Promotion of local products through cultural events promoting beans.

To boost and further develop environmental and religious tourism in the 
area of Prespa.

ДРУГИ ВАЖНИ ЦЕЛИ:
Да се направат нови тематски патеки, како што е случај со пешачките 
патеки за манастирите во регионот на Ресен, кои допринесуваат кон 
културна и туристичка експлоатација  на културните споменици во 
регионот; 

Да се зајакне туристичкиот производ во регионот со создавање на нови 
места за посетители (византиската колекција на Св. Герман и 
библиотеката во Лемос);

Да се искористи културното наследство преку обезбедување на 
информации за спомениците во регионот (исто така и за лица со 
посебни потреби), колекцијата на византиски икони и посети на 
манастирите во регионот на Ресен;

Да се направи нов туристички бран во секторот за „еколошки“ туризам, 
преку покана на специјализирани туроператори.

Промоција на локални производи преку културни настани кои го 
промовираат гравот;

Да се поттикне понатамошниот развој на „еколошки“ и верски туризам 
во преспанскиот регион.

»
»
»
»
»
»

»

»

»

»
»
»
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PROJECT TARGET GROUPS

Main target groups - core audiences of all dissemination activities of the HOLY 
WATER project both in Greece and the Republic of North Macedonia. 

Primary target groups 

       Local governmental authorities 

       Regional governmental authorities 

       National governmental authorities 

       Private cultural unions and institutions 

       Universities and local educational organizations 

Secondary target groups 

       General public 

       Mass media 

       IPA Greece – the Republic of North Macedonia cross-border Programme 
management authorities

»»
»»
»
»
»

ЦЕЛНИ ГРУПИ НА ПРОЕКТОТ
Главни целни групи – Главната публика на сите активности за 
дисеминација  на проектот Свети Води во Грција и Северна Македонија 

Примарни целни групи 

       Локална самоуправа 

       Регионални државни институции

       Национални владини институции 

       Приватни културни здруженија и институции 

       Универзитети и локални образовни институции 

Секундарни целни групи

       Генералната јавност 

       Масовни медиуми 

       Менаџментот на ИПА Грција – Република Северна Македонија програма 
за прекугранична соработка

»

»»»
»

»
»»

»





PROJECT ACTIVITIES

WP1 Project management & Coordination 

Project Management
Financial Management
Project Meetings

WP2 Communication & Dissemination

Project's Communication Plan
Project's website development and management 
Project's Promotion in Mass Media
Production of Informative Material
Public �nal events
Tourist guides' training 
Organization of seminar
Organization of workshop
Provision of updated information for the project's communication and 
dissemination material

WP3 Information collection and data mapping of touristic interest 
in the cross-border area

Collection, mapping and registration of information on museums and 
points of interest in a database
Creation of digital map
Development of 3D photorealistic models
Scienti�c Conference for the Byzantine Prespa
Prespa tourism survey
Study for identi�cation, protection, inventory, valorization and database on 
the cultural heritage
Collection, mapping and documentation of antiquities of the Byzantine 
collection
Collection of environmental information

»
»»

»»»
»»»
»»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
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PROJECT ACTIVITIES

WP4 Infrastructure development for the visibility of the cultural 
touristic products in the cross-border area

Extension of the existing internet wireless system
Equipment of interactive visual space
Operations for the visited place
Construction of a path connecting 5 churches
Map Guide of the trail
Restoration of St. Elijah church in Grncari village
Conservation of antiquities
Equipment for access of disabled people to the Byzantine collection

WP5 Information management and promotion of the cultural 
touristic products 

Development of platform - application of augmented reality
Creation of electronic educational game
Development of a video presentation of the cultural heritage of Prespa
Organization of cultural events for the promotion of local products
Lake visits with 2 solar boats 
Exhibition for the promotion of the cultural heritage from both sides of the 
borders
Video production for the byzantine cultural heritage of the cross-border 
area of Prespa
Promotion of biodiversity in archaeological monuments
Promotion of the cross-border area to specialized tour operators
Upgrading of guide services
Development of digital material for the promotion of the cross-border area

»»»»»
»»»

»
»»
»»
»

»»»
»

»

www.holywater.gr
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АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ:

РП1 Проектен менаџмент и координација

Проектен менаџмент
Финансиски менаџмент
Проектни состаноци

РП2 Комуникација и дисеминација

Проектен план за комуникација
Развој и менаџмент на веб страна на проектот 
Медиумска промоција на проектот
Продукција на информативни материјали
Завршен настан на проектот
Обука за туристички водичи
Организација на семинар
Организација на работилница
Обезбедување ажурирани информации за материјалот за 
комуникација и дисеминација на проектот

РП3 Собирање на податоци и мапирање на туристичките 
локации во прекуграничниот регион

Собирање, мапирање и регистрација на податоците за музеите и 
точките од интерес во дата базата
Создавање на дигитална мапа
Развивање на 3Д фотореалистички модел
Научна конференција за византиските споменици во Преспа
Студија за туризмот во Преспа
Студија за идентификација, заштита, инвентарирање, валоризација и 
датабаза на културното наследство
Собирање, мапирање и документација на антиквитети во византиската 
колекција
Собирање на информации за животната средина 

»»

»»»
»»»

»

»»
»

»
»»»»
»
»
»
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АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ:

РП4 Развој на инфраструктурата за видливост на 
културно-туристичките производи во прекуграничниот регион

Проширување на постоечката безжична интернет мрежа
Опремување на интерактивен визуелниот простор 
Активности за посетеноста на локацијата
Изградба на патека за поврзување на 5 цркви
Мапа/водич на патеката
Конзервација на црквата Св. Илија во с. Грнчари
Конзервација на антиквитети
Опремување за пристап на лица со попречености во византиската 
колекција

РП5 менаџмент на информациите и промоција на културно – 
туристичките производи

Развој на платформа –апликација за проширена реалност
Создавање на електронска едукативна игра
Развој на видеопрезентација за културното наследство на Преспа
Организација на културни настани за промоција на локалните производи
Посета на езерото со два соларни бродови
Изложба за промоција на културното наследство од двете страни на 
границата
Видео-продукција за византиското наследство во прекуграничниот регион 
на Преспа
Промоција на биодиверзитетот на археолошките споменици
Промоција на прекуграничниот регион на специјализирани туроператори
Унапредување на услугите на туристичките водичи
Развој на дигитална мапа за промоција на прекуграничниот регион 

»»

»»
»

»

»

»»»

»
»
»»»

»
»

»

www.holywater.gr
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MANAGEMENT & COORDINATION

HOLY WATER

УПРАВУВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА

PROJECT MEETINGS

ПРОЕКТНИ СОСТАНОЦИ

Technical Meeting No. 3 
Lemos of Prespa, 02/03/2022 

Organized by: Municipality of Prespes

Технички состанок бр. 3
Лемос Преспа, 02/03/2022 

Организиран од Општина Преспа

Due to the Covid 19 restrictions two of the project meetings were held via zoom 
links.

Заради рестрикциите на пандемијата на Ковид 19, два проектни состаноци 
се одржаа, преку zoom врска.
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COMMUNICATION & DISSEMINATION

HOLY WATER
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2.1.1 Communication plan 

2.1.2 Project's website development and management 

2.1.3 Project's Promotion in Mass Media 

2.1.4 Design & Production of 10.000 bilingual lea�ets 

2.1.4 Design & Production of 10.000 maps 

2.1.4 Design & Production of 6 Banners 

2.1.4 Design & Production of 2.500 bilingual guides 

2.1.4 Design & Production of project’s logo 

2.1.5 Organization of �nal public event 

2.3.1 Design & Production of 1.000 �yers 

2.3.1 Design & Production of 4 Banners 

2.3.1 Design & Production of 1.000 bilingual �nal brochures 

»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»

КОМУНИКАЦИЈА & ДИСЕМИНАЦИЈА

»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»

2.1.1 План за комуникација 

2.1.2 Развој и менаџирање на веб страна  на проектот 

2.1.3 Промоција на проектот во масовните медиуми 

2.1.4 Дизајн и продукција на 10.000 двојазични флаери 

2.1.4 Дизај и продукција на 10.000 мапи 

2.1.4 Дизајн и продукција на 6 банери 

2.1.4 Дизајн и продукција на 2.500 двојазични водичи 

2.1.4 Дизајн и продукција на лого на проектот 

2.1.5 Организација на завршен јавен настан 

2.3.1 Дизајн и продукција на 1.000 флаери 

2.3.1 Дизајн и продукција на 4 банери 

2.3.1 Дизајн и продукција на 1.000 двојазични завршни брошури 



www.holywater.gr
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HOLY WATER

INFORMATION COLLECTION AND DATA MAPPING OF 
TOURISTIC INTEREST IN THE CROSS-BORDER AREA

СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И МАПИРАЊЕ НА 
ТУРИСТИЧКИТЕ ЛОКАЦИИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН

STUDY FOR IDENTIFICATION, PROTECTION, INVENTORY AND DATA-
BASE ON THE CULTURAL HERITAGE (TANGIBLE AND INTANGIBLE) IN 
PRESPA REGION

The Study represents a sublimation of touristic potential of Prespa, manifested 
through di�erent forms of tangible and intangible cultural heritage, natural values 
and touristic peculiarities and visions that can contribute towards touristic and 
economic development of Prespa.

СТУДИЈА ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ, ЗАШТИТА, ЕВИДЕНТИРАЊЕ И 
ИЗРАБОТКА НА ЗБИРКА НА ПОДАТОЦИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
(МАТЕРИЈАЛНО И НЕМАТЕРИЈАЛНО) ВО ПРЕСПА

Студијата претставува сублимат на туристичките потенцијали на Преспа, 
манифестирани преку различни облици на материјално и нематеријално 
културно наследство, природни вредности, како и туристички особености и 
визии кои може да придонесат кон туристички, а со тоа и економски развој на 
Преспа.

23 Project co-funded by the European Union 
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INFORMATION MANAGEMENT AND PROMOTION OF 
THE CULTURAL TOURISTIC PRODUCTS 
EDUCATIONAL PACK
The educational pack includes a fairy tale with the title, ‘The donkey, the wagtail and the 
watermill’, a booklet with word games and colouring pages, and a quiz with four di�erent 
categories of questions. All the material is available in either Greek or English to children 
who visit the mill and comes in attractive packaging. 

The aim of the activities in the pack is for the children to �nd out more about the Agios 
Germanos watermill machinery, as well as the �ora and fauna of Prespa, in an enjoyable 
and fun way.

SMARTPHONE APPLICATION
The ‘Watermill Games’ educational app is a digital version of the environmental education 
pack which the children can leaf through on a phone or tablet. They can learn all about the 
mill machinery through these games, as well as more about the �ora and fauna of Prespa, 
whilst also having fun and spending quality time. 

The app is available in Greek and English for iOS and Android.

Android: https://bit.ly/3iiXMuZ                                                      iOS: https://apple.co/3xmiMoX 

ЕДУКАТИВЕН ПАКЕТ 

Едукативниот пакет вклучува приказна со наслов „Магарето, опашката и воденицата“, 
книга со игра со зборови, боенка и квиз со четири категории на прашања. Сите 
материјали се достапни на грчки или англиски јазик, наменети за децата кои ја 
посетуваат воденицата и истите се атрактивно спакувани. 

Целта на овок комплет е децата да откријат повеќе информации за воденицата, 
нејзините механизми, како и флората и фауната на Преспа, на пријатен и забавен 
начин.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ
Едукативната апликација насловена како „Игри од воденицата“ е дигитална 
апликација на еколошкиот едукативен пакет која што децата може да ја прелистаат 
на нивните паметни телефони или таблети. Децата може да научат сé за воденичките 
механизми преку игра, како и да научат повеќе за флората и фауната на Преспа 
забавувајќи се поминувајќи го квалитетно времето. 

Апликацијата е достапна на грчки и англиски јазик за iOS и Android.

Android: https://bit.ly/3iiXMuZ                                                      iOS: https://apple.co/3xmiMoX 

УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ И ПРОМОВИРАЊЕ 
НА ПРОИЗВОДИ НА КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ



PROJECT EVENTS

HOLY WATER

SEMINAR on cultural heritage of Prespa Region 
Memorial House of Tatarchevi, Resen, 27/05/2021

Organized by: NI Institute and Museum Bitola

WORKSHOP on tourism development in Prespa Region
Memorial House of Tatarchevi, Resen, 28/05/2021

Organized by: NI Institute and Museum Bitola

НАСТАНИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ

СЕМИНАР за културното наследство во Преспа
СПОМЕН КУЌА НА ТАТАРЧЕВИ, РЕСЕН, 27/05/2021

Организатор: НУ Завод и Музеј Битола

РАБОТИЛНИЦА: Развој на туризмот во Преспа
СПОМЕН КУЌА НА ТАТАРЧЕВИ, РЕСЕН, 28/05/2021

Организатор: НУ Завод и Музеј Битола

Tour Guide Training Program
Resen, 17-19/09/2021

Organized by: Municipality of Resen

ОБУКА наменета за туристички водичи

Ресен, 17-19/09/2021
Организатор: Општина Ресен
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PROJECT EVENTS

Bean and Tsironi Fish Festival in Prespes
Thessaloniki, 09/09/2022

Organized by: Municipality of Prespes

Prespa beans in Thessaloniki with HOLY WATER
Thessaloniki, 14/11/2021

Organized by: Municipality of Prespes

Prespa in Athens
Athens, 19/03/2022

Organized by: Municipality of Prespes

НАСТАНИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ

Фестивал на гравот и цироните во Преспа
Солун, 09/09/2022

Организиран од Општина Преспа

Преспански грав во Солун со проектот Свети Води
Солун, 14/11/2021

Организиран од Општина Преспа

Prespa in Athens
Атина, 19/03/2022

Организиран од Општина Преспа

27 Project co-funded by the European Union 
and national funds of the participating countries
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CONFERENCE: " The cultural reserve and the functional exploitation 
of Prespes monuments"

Lemos of Prespes, 16-17/09/2022

Organized by: Municipality of Prespes

29 Project co-funded by the European Union 
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The focus of the conference was the understanding of the archaeological data of 
the area, as recorded by the relevant research mainly in the context of interven-
tions to restore and highlight the monuments and their presentation to the public. 

Towards the same direction, the practices of approaching the wealth of the monu-
ments as functional points of reference in the special built environment of the 
villages and as axes of activity for the residents and reception of visitors are also 
subjects. 

The cross-border dimension of the program de�nes an additional but essential 
dimension of approach to the subject, the information and understanding of the 
corresponding actions in the neighboring country.

КОНФЕРЕНЦИЈА: „Културен резерват и функционална 
експлоатација на Преспа“

Лемос, Преспа 16-17/09/2022

Организатор: Општина Преспа

Фокусот на конференцијата беше ставен врз разбирањето на археолошките 
податоци во регионот, забележани во официјалните релевантни истражувања 
главно во контекст на интервенциите за реставрација на спомениците и 
нивната презентација пред јавност.

Во иста насока, начинот на пристапување кон вредноста на спомениците како 
функционални, референтни точки во посебно изградените селски средини и 
како пристап кон активностите на жителите и приемот на посетители. 

Прекуграничната димензија на програмата дефинира дополнителна 
есенцијална димензија на пристап кон темата, информација и разбирање на 
соодветните активности во соседната земја.
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Implementation of CONFERENCE
Реализација на КОНФЕРЕНЦИЈАТА 

Local Visit of Basilica of St.Achillios to experience the Augmented 
Reality application

Посета на базиликата на Св. Ахил за да се „доживее“ 
апликацијата за проширена реалност

30
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INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR THE VISIBILITY OF THE 
CULTURAL TOURISTIC PRODUCTS IN THE CROSS-BORDER AREA
RESTORATION OF St. ELIJAH CHURCH IN GRNCARI VILLAGE

ИНФРАСТРУКТУРЕН РАЗВОЈ ЗА ВИДЛИВОСТ НА КУЛТУРНИОТ 
ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОД ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН

РЕСТАВРАЦИЈА НА ЦРКВАТА Св. ИЛИЈА ВО СЕЛО ГРНЧАРИ

Conservation Interventions of the church of St. Elijah in Grncari village undertaken by 
the NI “Institute and museum” – Bitola consisted of two general parts i.e. preparation of 
the Conservation project and Immediate conservation on the church of St. Elijah.

The conservation project was comprised of di�erent types of researches of the existing 
situation, as well as the proposed conservational methods and activities.

The immediate conservation integrated several consecutive steps such as reinforce-
ment of the building structure, preventive conservation of the wall paintings, interven-
tions of the roof construction and similar activities that completely “brought to life” the 
monument.

31 Project co-funded by the European Union 
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Конзерваторските интервенции на црквата Св. Илија во с. Грнчари, превземени од 
страна НУ „Завод и музеј“ – Битола се состоеја главно од два делови и тоа: 
изработка на конзерваторски проект и непосредна конзервација на црквата Св. 
Илија.

Конзерваторскиот проект се состоеше од различни видови на истражувања, на 
постоечката состојба, како и предложени конзерваторски методи и активности.

Непосредната конзервација на проектот се состоеше од неколку последователни 
чекори, како на пр. зацврстување на структурата на објектот, превентивна 
конзервација на ѕидното сликарство, интервенции врз кровната конструкција и 
слични активности кои комплетно го „вратија во живот“ овој споменик.



RESTORATION OF St. ELIJAH CHURCH IN GRNCARI VILLAGE

РЕСТАВРАЦИЈА НА ЦРКВАТА Св. ИЛИЈА ВО Ц. ГРНЧАРИ
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INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR THE VISIBILITY OF THE 
CULTURAL TOURISTIC PRODUCTS IN THE CROSS-BORDER AREA
CONSTRUCTION OF A PATH CONNECTING 5 CHURCHES IN 
PRESPA REGION, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

35 Project co-funded by the European Union 
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The Holy Water hiking trail spreads in the mountainous part of Prespa, or more precise-
ly at the Baba mountain slopes.

It connects the following churches: St. Petar and Pavle, St. Petka in Podmochani village, 
than the church St. Elijah in Grnchari village, St. Gjorgi in Kurbinovo village and the 
monastery of St. Mary in the village of Slimnica.

ИНФРАСТРУКТУРЕН РАЗВОЈ ЗА ВИДЛИВОСТ НА КУЛТУРНИОТ 
ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОД ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН
ИЗГРАДБА НА ПАТЕКА КОЈА ПОВРЗУВА 5 ЦРКВИ ВО 
ПРЕСПАНСКИОТ РЕГИОН, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Пешачката патека „Свети води“ се протега во планинскиот регион на Преспа, 
поточно на падините од Баба планина.

Таа ги поврзува црквите Св. Петар и Павле и црквата Св. Петка во с. 
Подмочани, потоа црквата св. Илија во с. Грнчари, црквата Св. Ѓорѓи во с. 
Курбиново и манастирот Св. Богородица во с. Слимница.
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INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR THE VISIBILITY OF THE 
CULTURAL TOURISTIC PRODUCTS IN THE CROSS-BORDER AREA

INFRASTRUCTURE AT THE AGIOS GERMANOS WATERMILL

ИНФРАСТРУКТУРЕН РАЗВОЈ ЗА ВИДЛИВОСТ НА КУЛТУРНИОТ 
ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОД ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН
ИНФРАТСРУКТУРА НА ВОДЕНИЦАТА ВО С. ГЕРМАН

36

Two folding ramps allow wheelchair users or those with limited mobility to access the 
traditional watermill in Agios Germanos and follow the guided tour of the building and its 
machinery, upgrading the quality of the facilities for visitors to the watermill.

The watermill is also appropriately equipped for visitors with impaired vision, thanks to a 
Braille information panel that has been installed, informing visitors about the watermill 
building, the mill machinery and its cultural values.

Двете рампи кои се склопуваат им овозможуваат на лицата со инвалидски колички 
или со потешкотии во движењето, да пристапат кон традиционалната воденица во с. 
Герман, и да ја проследат обиколката со водич низ објектот и механизацијата, 
подобрувајќи го квалитетот на посетата за посетителите на воденицата.

Воденицата е исто така соодветно опремена и за слабовидни посетители, 
благодарејќи на поставената информативна табла со брајово писмо, која обезбедува 
информации за воденицата, воденичките механизми и културните вредности. 

BRAILLE INFORMATION PANEL

ИНФОРМАТИВНА ТАБЛА СО БРАЈОВО ПИСМО
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VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY OF BASILICA 
OF St. ACHILLIOS OF PRESPA

Located on the island in Small Prespa lake, the basilica of St. Achillios is one of the most 
attractive and visited spots in Prespa. Although there are only partial remaining of the 
sometime existing basilica, the virtual and augmented reality application enables the 
visitors to “see” the recreated basilica in its full appearance and splendor. With a simple 
use of their smart phones visitors can move inside, or walk around the basilica enjoy-
ing the sounds of the prayers as well as the sounds of the nature.

https://holywater.gr/en/st-basilica/
https://www.youtube.com/watch?v=rMDvgFGMXAc&ab_channel=stefanosoik

https://www.youtube.com/watch?v=XC37Sf5VF0A&ab_channel=stefanosoik
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ВИРТУЕЛНА И ПРОШИРЕНА РЕАЛНОСТ ЗА 
БАЗИЛИКАТА Св. АХИЛ ВО ПРЕСПА
Сместена на островот Ахил во Малото Преспанско Езеро, базиликата на св. Ахил е едно 
од најпривлечните места за посетителите на Преспа. Иако денес има само делумни 
остатоци од некогашната базилика, апликацијата  за виртуелна и проширена реалност 
им овозможува на посетителите да ја „видат“ рекреираната базилика во целиот свој 
изглед и раскош. Со едноставна употреба на своите паметни телефони посетителите 
може да се движат во внатрешноста или пак да прошетаат околу базиликата при тоа 
уживајќи во звуците на молитвите или во звуците на природата. 
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Developed e�ective and easy-to-use application providing information 
about the cross-border area

Photorealistic display of preserved monuments, digitally ‘’restored’’; 

Organized and graded information, depending on the visitor’s interests;

Created thematic route connecting 5 churches in the Municipality of 
Resen;

Restored St. Elias church in Grncari village;

Created notable visiting space - Byzantine Collection of Agios Germanos;

Improved quality of visitors’ tour in the respective monuments, provided 
instructions and data upon the user’s selection through smartphones and 
tablets;

Improved touristic product of Prespa through the use of new technologies 
regarding the tour and created thematic routes, as well as the possibility 
o�ered to the visitor to make his/her ‘’own route’’;

Developed environmental tourism with expertised visitors, by tour opera-
tors in environmental tourism;

Promoted local products; 

Promoted cross-border area;

Created powerful brand name for the touristic product of the cross-border 
area of Prespa.

PROJECT RESULTS:
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РЕЗУЛТАТИ:

www.holywater.gr

Развиена ефективна и лесна за употреба апликација која обезбедува 
информации за прекуграничниот регион;

Фотореалистичен приказ на зачуваните споменици, преку нивна дигитална 
„реставрација“;

Организирани и отценети информации во зависност од интересите на 
посетителите;

Создадена тематска патека која поврзува 5 цркви во регионот на Општина Ресен;

Конзервирана црква - Св. Илија во с. Грнчари;

Создадено забележително место за посетители - византиската колекција на Св. 
Герман;

Унапреден квалитет на турите за посетители во наведените споменици, 
обезбедени инструкции и податоци преку паметни телефони и таблети, во 
согласност со потребите на корисниците;

Унапреден туристички производ на Преспа преку употреба на нови технологии 
кои се однесуваат на креирање на тематски тури, како и можноста која ја имаат 
посетителите да креираат сопствени тури;

Развиен еколошки туризам за искусни посетители, од страна на туроператори 
специјализирани во областа на екологијата;

Промовирани локални производи;

Промовиран прекуграничен регион;

Создаден моќен бред за туристички производи во прекуграничниот регион на 
Преспа.
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Municipaliti of Prespes

Општина Преспа

www.prespes.gr

Municipality of Resen

Општина Ресен

www.resen.gov.mk

National Institution NI Institute and Museum Bitola

Национална установа Завод и музеј Битола  

www.muzejbitola.mk

Ephorate of Antiquities of Florina

Ефорат на антиквитети на Лерин

http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=98134

Society for the Protection of Prespa

Здружение за заштита на Преспа

www.spp.gr

HOLY WATER

HOLY WATER - PARTNERSHIP
СВЕТИ ВОДИ - ПАРТНЕРСТВО 
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