MAKEDONIJA IN ALBANIJA
ČAS POTOVANJA: 5 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO

1.dan: SLOVENIJA – letališče JOŽETA PUČNIKA - MAVROVO – STRUGA - OHRID (V)
Zbor udeležencev potovanja ob dogovorjeni uri na letališču Jožeta Pučnika, od koder bomo
poleteli proti Makedoniji predvidoma ob 12.20 uri. Po pristanku v Skopju ob 13.40 sledi
vožnja na jug Makedonije proti Ohridu, preko Narodnega parka Mavrovo, kjer bomo
naredili prvi daljši postanek. Sprehod po enem od najatraktivnejših turističnih centrov v
Makedoniji v čudoviti naravi. Ogled samostana Sv. Jovana Bigorskega, kjer se nahaja eden
najlepših »ikonostasev« v Makedoniji. Nadaljevanje slikovite vožnje ob reki Crni Drim do
Struge, kjer se Crni Drim izliva v Ohridsko jezero. Večerni prihod v hotel ob Ohridskem
jezeru. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2.dan: OHRID - SV. NAUM - OHRID (Z, V)
Po zajtrku sledi vožnja v Sv. Naum, ki se nahaja na obali jezera v bližini makedonsko albanske meje. Na poti se bomo ustavili se pri Muzeju na vodi v Zalivu kosti. Sledi ogled
samostana in cerkve Sv. Nauma. Popoldan vrnitev na Ohrid, kjer si bomo ogledali
najpomembnejše znamenitosti Ohrida ali mesta muzej, kot ga upravičeno imenujejo.
Sprehodili se bomo skozi stari del mesta, si ogledali katedralo sv. Sofije, ki velja za
najpomembnejši makedonski spomenik iz srednjega veka, Samoilovo trdnjavo, cerkev sv.
Klimenta, antični teater iz 2 st,. Muzej Ohrida – »Kuča Robevci«, Galerijo ikon, mesto prve
univerze na Balkanu z mozaiki iz 4. st.… Večerja z glasbo in folklornim nastopom. Nočitev.
3. dan: OHRID – TIRANA – DRAČ – OHRID (Z, V)
Po zajtrku se bomo odpeljali v Albanijo preko mejnega prehoda Čafasan. Najprej do glavnega
mesta Tirana, kjer bo sledil ogled glavnih znamenitosti v mestu: Skenderbegov trg, Urni
stolp, Opera, nacionalna knjižnica, Etham Begova mošeja, Kraljeva palača, … Očarale vas
bodo s pisanimi barvami in različnimi motivi poslikane stare stavbe, ki so jim tako skrili
toga in siva pročelja. Nekaj prostega časa za kavico in samostojne oglede. Zgodaj popoldan
se bomo odpeljali v Drač, ki ni znan samo po zgodovinskih znamenitostih, ampak tudi po
čudovitih plažah. Ogled destilarne Skenderbeg in pokušina konjaka. Vožnja nazaj v Ohrid, v

kolikor nam bo nam bo čas še dopuščal, se bomo ustavili v Elbasanu pri trdnjavi Skampi, v
kateri so se pisale zgodovine več narodov. Večerja in nočitev.
4. dan: OHRID – BITOLA – KAVADARCI - SKOPJE (Z, V)
Zajtrk. Sledila bo vožnja mimo Resna v Bitolo, poznano kot mesto konzulov. Ogled mesta s
staro »čaršijo« - pokrito tržnico iz 15 st. ter ogled antične Herakleje. Sledi vožnja do
Kavadarcev ter obisk ene najboljših vinskih kleti v Makedoniji, Tikveš Kavadarci. Ogled kleti
in degustacija vin s prigrizkom. Vožnja do Skopja, namestitev v hotelu. Večerni sprehod po
starem delu mesta. Večerja v lokalni restavraciji s glasbo. Nočitev.
5.dan: SKOPJE – letališče JOŽETA PUČNIKA – SLOVENIJA ( Z )
Po zajtrku nadaljevanje ogledov. Videli bomo Trdnjavo Kale, cerkev Sv. Spasa, Staro Turško
čarsijo, Daut Pasin Amam - danes umetniška galerija, Kameni most, Glavni trg, spominsko
hišo Matere Tereze, Kuršumli han, javno kopališče iz 16. st, begovo džamijo, železniško
postajo. Prosto za nakup spominkov. Zbor potnikov in vožnja na letališče. Predviden let ob
15.00 uri ter pristanek na letališču JP ob 16.25 uri. Zaključek potovanja.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 letalski prevoz na omenjeni relaciji in letališke pristojbine z 1 kosom oddane prtljage,
 prevoz s turističnim avtobusom na omenjeni relaciji po Makedoniji in Albaniji,
 2 x polpenzion na Ohridu v izbranem hotelu 4* v dvoposteljnih sobah,
 1 x nočitev z zajtrkom na Ohridu v izbranem hotelu 4* v dvoposteljnih sobah
 1 x folklorni program pri večerji na Ohridu (večerja z 2 pijačama, glasbo in folklore)
 1 x nočitev z zajtrkom v Skopju v hotelu 4* v dvoposteljnih sobah,
 1 x večerja v lokalni restavraciji v Skopju,
 ogled kleti Kavadarci ter degustacija vin s prigrizkom,
 vstopnine na ogledih v Skopju, Ohridu in Bitoli: cerkev sv. Spasa, Samoilova trdnjava,
bazilika Sv. Sofije, Herakleja, cerkev sv. Nauma, samostan Sv. Jovana Bigorskega,
 izlet v Albanijo z ogledom Skenderbeg destilarne konjaka v Draču,
 ostale oglede po programu,
 lokalno vodenje po potrebi,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo potovanja.

DOPLAČILA:
 enoposteljna soba
 CORIS zavarovanje z asistenco v tujini do 5 dni, v primeru, da se zavaruje vsaj 9 oseb –
5,91 €
 zavarovanje rizika odpovedi, v primeru, da se zavaruje vsaj 15 ose, cena je odvisna od
cene programa
Zaradi možnih odstopanj med organizacijo in izvedbo strokovnega programa, se lahko
program spremeni.

Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v menjalnih
valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi
potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena potovanja je
izračunana dne 20.12.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
Da bi se lahko ohranila cena in hotelska namestitev v izbranem hotelu se je potrebno odločiti čimprej. Za končno rezervacijo
so potrebna imena potnikov takšna kot so v osebnem dokumentu.
Pridržujemo si tudi pravico do spremembe odhoda in vrnitve, v primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega
prevoza. Po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu je za prtljago odgovorna letalska družba. Vse prijave o
izgubljeni ali poškodovani prtljagi naslovite na letalskega prevoznika.
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