
 

                WYCIECZKA OBJAZDOWA  MACEDONIA  

    Skopje – Ohrid – Bitola  

 

    TERMIN: do uzgodnienia 

Program:  

1 dzień: 

Wyjazd godz. godz. 06;00  przejazd przez Słowację, Węgry. Przerwa na śniadanie (we własnym 

zakresie). Zwiedzanie Belgradu: stare miasto, twierdza Kalemegdan, bastion Kula Nebojsa, cerkiew 

św. Petki z „cudownym źródełkiem”, bazylika Sveti Sava, wieża zegarowa oraz „Dom Kwiatów”, 

mauzoleum Josipa Broz Tito. Przejazd do hotelu w pobliżu granicy serbsko-macedońskiej, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: 

śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Macedonii, zwiedzanie Skopje: Wzgórze Kale z iliryjską 

twierdzą Skopsko, zwiedzanie osady Scupi, spacer po zabytkowej części miasta Stara Czarsija, 

cerkiew św. Spasa z XVII-XIX wieku, meczet Mustafa Paszy z XV wieku, słynny most na rzece 

Wardar - miejsce egzekucji, pomnik Matki Teresy, stary Dworzec Kolejowy (pierwszy na 

Bałkanach), Sezisten – stylowy bazar wybudowany w XVII wieku (czas wolny 1,5h na zakupy 

pamiątek, kawę). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg 

3 dzień: 

śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez największy na Bałkanach Park Narodowy Mavrovo i 

zwiedzanie kompleksu klasztornego Świętego Jana Bigorskiego, przyjazd do miejscowości Ohrid 

(UNESCO) - jednego z najstarszych w Macedonii ośrodków prawosławia, zwiedzanie miasta: 

twierdza cara Samoila, osada Kaneo (cerkiew św. Jana z Kaneo z XIII wieku), cerkiew św. 

Klimenta, cerkiew św. Zofii i Bogurodzicy, monastyr św. Pantalejmona i amfiteatr z czasów 

rzymskich. Przejazd w miejsce zakwaterowania – okolice miejscowości Ohrid, obiadokolacja, 

nocleg 

4 dzień: 

śniadanie, całodzienne zwiedzanie Ohridu i okolic: kompleks klasztorny św. Nauma, (dla chętnych 

kąpiel w Jez. Ohridzkim), rejs po Jeziorze Ohrid, stary bazar w Ohridzie (wyroby ręcznej roboty 

min. perły robione z łusek ryby Plasica). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, 

nocleg  

5 dzień: 

śniadanie, przyjazd nad jezioro Prespańskie oraz zwiedzanie Bitoli: dawnego antycznego miasta 

(fragmenty świątyń, mozaiki), cerkiew św. Dimitrija, meczety Isak oraz Evi, czas wolny na głównej 

ulicy miasta Sirok Sokak z kawiarniami, sklepami i hotelami. Kolacja w regionalnej restauracji. 

Przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg  

6 dzień: 

śniadanie, zwiedzanie najbardziej znanej w Macedonii wytwórni win Tikves, przejazd do Veles - 

wykopaliska archeologiczne w starożytnym mieście Stobi z I w. n.e. w którym znajdują się ruiny 

antycznego miasta (pozostałości po teatrze antycznym, kasynie, systemie łaźni, bazylice i 

synagodze). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg 

7 dzień: 



śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do kraju przez Macedonię, Serbię, Węgry. 

8 dzień: 

przejazd przez Słowację -  przyjazd do Polski  

CENA ; 1.650,00 zł/os. przy grupie min. 40 os. 

Świadczenia zawarte w cenie: 

przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 6 noclegów w hotelu **/*** 

(pokoje 2,3 os z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (7.000 

zł), KL (10.000 euro) i bagaż (800 zł)   

Uwaga: 

Wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi, dopłata do kolacji regionalnej oraz inne 

obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy 70 EUR/os. Kolejność zwiedzania może ulec 

zmianie 
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