
Maciek - 537 444 242

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

MACEDONIA 
SKOPJE, OCHRYD, ŚW. NAUM, BITOLA

CENA: 1090 zł                            TERMIN: 30.04-6.05.2020 r.

Świadczenia:
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)
 4 noclegi w Ochrydzie w Macedonii
 4 śniadania, 4 obiadokolacje, woda do posiłków
 impreza muzyczno-taneczna
 klimatyzowane pokoje  
 opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW
 obowiązkowa opłata na fundusz ubezpieczeniowy

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ 
Wyjazd ok. godz. 12.00, przejazd w kierunku Macedonii przez Czechy, Słowację, Węgry i Serbię
II DZIEŃ 
Przyjazd  do  Skopje  w  godzinach  porannych,  krótki  spacer  po  mieście:  Plac  Macedonia  z  pomnikiem
Aleksandra  Wielkiego,  Dom Matki  Teresy,  następnie  Kamienny  Most  (symbol  miasta),  Čarsija  (dzielnica
turecka), przejazd do Ochrydu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
III DZIEŃ 
Śniadanie,  przejazd  z  przewodnikiem  do  Muzeum  na  Wodzie  w  Zatoce  Kości,  następnie  przejazd  do
monastyru św. Nauma (klasztoru założonego w 895 r. przez św. Nauma Ochrydzkiego Cudotwórcę), spacer
po ogrodach z możliwością zakupu pamiątek, rejs łódkami z podziwianiem podwodnych źródeł rzeki Drim,
powrót do hotelu, czas wolny, obiadokolacja, impreza muzyczno-taneczna, nocleg
IV DZIEŃ 
Śniadanie,  zwiedzanie  z  przewodnikiem  Ochrydu,  zwiedzanie  miasta  wpisanego  na  Światową  Listę
Dziedzictwa UNESCO, m.in: teatr antyczny, wykopaliska archeologiczne Plaošnik i cerkiew św. Klemensa,
twierdza cara Samuela, sobór św. Zofii, zwiedzanie wytwórni papieru metodą tradycyjną, powrót do hotelu,
czas wolny, obiadokolacja, nocleg
V DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd z przewodnikiem do muzeum etnograficznego, zwiedzanie, następnie przejazd do Bitoli,
zwiedzanie: ruiny założonego przez Filipa II Macedońskiego w IV wieku p.n.e. antycznego miasta Heraklea
Linkestis, następnie spacer główną arterią miasta Širok Sokak, dla chętnych cerkiew św. Dymitra,  przyjazd
do hotelu, obiadokolacja, nocleg
VI DZIEŃ 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Polski.
VII DZIEŃ
Przyjazd do Polski w godzinach porannych

Cena nie zawiera wstępów do zwiedzanych obiektów, zestawów słuchawkowych, taksy klimatycznej oraz
lokalnego przewodnika - ok. 25 euro.
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