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PODRÓŻ DO SERCA NATURY
MACEDONIA PÓŁNOCNA

Zapraszamy na:

05.09.2022 - 10.09.2022
WYCIECZKA SAMOLOTOWA

 



PROGRAM

Twierdza Kale, zejście do Starego Bazaru, po drodze największa świątynia muzułmańska w 
Macedonii - Meczet Mustafa Paszy
przejazd do muzułmańskiej dzielnicy – Stara Czarszija, przejście przez średniowieczny 
kamienny most na rzece Wardar do chrześcijańskiej części miasta Skopje, zwiedzanie Muzeum 
Miejskiego, wejście do cerkwi Św. Zbawiciela, zwiedzanie Muzeum Matki Teresy oraz 
Muzeum miasta Skopje. 

Kanion Matka – cud natury, który słynie z bogatej flory i fauny, oddziela dwa pasma górskie 
Jakupica i Suva Gora 
rejs łodzią do jaskini Vrelo
czas wolny na spacer wzdłuż skalistego brzegu oraz na  macedońską kawę 
przejazd na Górę Vodno, wjazd kolejką na szczyt pod Krzyż Milenijny, skąd rozciąga się 
piękna panorama na całe miasto Skopje 
obiadokolacja i nocleg (3) w hotelu

1 dzień: 
12:30 - zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie
14:40- wylot liniami PLL LOT do Skopje ( czas trwania lotu ok. 2 godzin )
16:45 - przylot do Skopje, transfer do hotelu - zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny na 
odpoczynek
nocleg (1) 

2 dzień: SKOPJE
śniadanie, zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym

obiadokolacja w restauracji macedońskiej w centrum stolicy
nocleg (2) w hotelu w Skopje

3 dzień: KANION MATKA
śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym
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spacer po małym miasteczku z malowniczym wąwozem w południowej części kraju 
zwiedzanie stanowiska archeologicznego Stobi 
zwiedzanie Muzeum Wina
wizyta w  jednej z najstarszych winiarni na Bałkanach połączona z degustacją wina 

przejazd przez Narodowy Park Mavrovo, po drodze obejrzymy trzy alpejskie pasma górskie 
z 15 szczytami powyżej 2000m n.p.m. 
zwiedzanie miasta Ochryda, które jest urokliwym miasteczkiem zwanym Perłą Macedonii, 
posiada skarby architektury i jest wpisane (jako jedyne w kraju) na listę ŚWIATOWEGO 
DZIEDZICTWA UNESCO
spacer po starym mieście, wejście do cerkwi Bogurodzicy Wszechwidzącej, twierdzy Cara 
Samuela oraz do kościoła Św. Jana Kaneo
 czas wolny na głównym deptaku - czas na macedońską kawę

rejs łódką do źródła rzeki Czarny Drin – podróż do serca natury
przyjazd do Skopje

4 dzień: DEGUSTACJA WINA
śniadanie, wyjazd do Demir Kapija:

 powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg (4)

5 dzień: OHRYDA
śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do zachodniej części kraju:

przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg (5)

6 dzień: ŚW. NAUM
po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do monastyru Św. Nauma – malowniczo 
położonego na wysuniętym klifie nad jeziorem Ochrydzkim

15:00 - transfer na lotnisko
17:30 - wylot do Polski
19: 35- przylot do Warszawy na lotnisko Okęcie, zakończenie wycieczki
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bilety lotnicze PLL LOT wraz z bagażem rejestrowanym 23 kg oraz bagażem podręcznym 8 
kg
usługa transportowa na terenie Macedonii ( transfer na lotnisko, codzienne wycieczki )
5 noclegów w hotelach 3* ( 4 noclegi w Skopje + 1 nocleg w Ochrydzie ), pokoje 2-3 

wyżywienie: 5 śniadań w hotelach, 4 obiadokolacje w hotelach
1 kolacja macedońska w restauracji lokalnej 
opieka pilota 
ubezpieczenie KL + NNW + zaostrzenie chorób przewlekłych + Covid + bagaż  - 

obligatoryjna składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny + Turystyczny Fundusz 
Pomocowy (20 zł)

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, tour guidy - 

ew. dopłata do pok. 1 os. - 200 zł

Cena: 2475 zł /os.                          
kameralna grupa

Świadczenia:

       osobowe z łaz. 

       T.U. Signal Iduna

Koszty dodatkowe:

       ok. 100 Euro 
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WAŻNE INFORMACJE:
 

Obecnie, tj. na dzień 29.04.2022 w Macedonii nie obowiązują żadne wzmożone restrykcje. 
Oznacza to że osoby zarówno zaszczepione jak i niezaszczepione mogą odwiedzić ten kraj bez testu i bez 

kwarantanny. Nie wymagane jest również wypełnienie formularza lokalizacyjnego.
 

 AKTUALNE INFORMACJE PODAMY NA 3 TYGODNIE PRZED IMPREZĄ
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