
MACEDONIA 

PÓŁNOCNA 
TERMIN: 05-14.09.2021 

CENA OD: 1800 PLN/OS. 
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1 dzień 05.09  

Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy, Słowację, 

Węgry na nocleg tranzytowy do Serbii. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień 06.09  

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przyjazd do Macedonii. Zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień 07.09  

Śniadanie. Czas wolny na indywidualny wypoczynek.  Jezioro Ochrydzkie rozdzielone 

między Albanię i Macedonię, jest najstarszym Jeziorem w Europie i najgłębszym na całych 

Bałkanach. Na jego brzegach zachowało się wiele średniowiecznych zabytków.  Jezioro 
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Ochrydzkie wraz z leżącym nad nim miastem Ochryda zostało wpisane na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień 08.09  

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek nad jeziorem lub fakultatywnie wycieczka do 

Ochrydy. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym m.in.:  cerkiew św. 

Pantelejmona, cerkiew św. Bogurodzicy Perivlepty, twierdza cara Samuela , z której 

roztacza się piękny widok na miasto,  ruiny amfiteatru z czasów rzymskich, cerkiew Św. 

Klimenta, cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo, cerkiew św. Zofii . Spacer nad Jeziorem 

Ochrydzkim. Wizyta w pracowni ochrydzkich pereł, stanowiących niezapomnianą 

pamiątkę z podróży do Ochrydy. Czas wolny na lokalnym bazarze. Powrót do hotelu. 

Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień 09.09 

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek nad jeziorem . Obiadokolacja. Nocleg. 

6 dzień 10.09 

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek lub fakultatywnie rejs statkiem po Jeziorze 

Ochrydzkim wraz z degustacją lokalnych wyrobów . Rejs do Zatoki Kości: zwiedzanie 

prehistorycznej osady – Muzeum na wodzie. Następnie rejs do klasztoru św. Nauma. 

Macedończycy wierzą, że  przykładając ucho do kamiennego grobowca, można poczuć 

bicie serca mnicha. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.    

7 dzień 11.09 

Śniadanie. Czas wolny na indywidualny wypoczynek nad jeziorem lub  wycieczka 

fakultatywna do Skopje, stolicy Macedonii. Zwiedzanie miasta: plac Macedonia z 

nową, monumentalną rzeźbą Wojownika na koniu, a także łukiem triumfalnym Porta 

Macedonia,  XV-wieczny kamienny most, dzielnica Stara Czarszija, średniowieczna 

twierdza Kale, liczne świątynie muzułmańskie, meczet Mustafy Paszy, zajazd Kursumli 

An. Czas wolny na zadaszonym bazarze. Wizyta w Domu Pamięci Matki Teresy z Kalkuty, 

urodzonej w Skopje. Następnie przejazd do pięknego Kanionu Matka. Rejs łódkami na 

rzece Treska, zwiedzanie jaskini. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień 12.09  

Śniadanie. Czas wolny na indywidualny wypoczynek. Obiadokolacja, nocleg.  

9 dzień 13.09  

Śniadanie, Wykwaterowanie. Przejazd na nocleg tranzytowy. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja. Nocleg. 

10 dzień 14.09  

Śniadanie, Wykwaterowanie. Przyjazd do Polski. Zakończenie imprezy.  



Program jest ramowy- kolejność  zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 

Cena zawiera: 

 Przejazd autokarem LUX, 

 Zakwaterowanie: 9 noclegów 

 Wyżywienie: 9 śniadań ,9 obiadokolacji 

 Ubezpieczenie NNW, KL, 

 Opiekę pilota 

 Opłatę klimatyczną, 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

 Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

 Podatek VAT. 

 Cena nie zawiera: 

 Wieczorku macedońskiego ok 10 € 

 Wycieczek fakultatywnych: 

o Ochryda: 15€ 

o Rejs po Jeziorze Ochrydzkim: ok. 35 € 

o Skopje: 45€ 

 Świadczeń nie wymienionych w ofercie 

 Do przekroczenia granicy należy posiadać dowód osobisty  ważny co najmniej 3 

miesiące od daty planowanego powrotu do Polski 

 Wizy: nie są wymagane 

 Język: Język urzędowy macedoński lub albański 

 Stolica: Skopje 

 Waluta: denar macedoński, w skrócie MKD (1000 MKD około 70 zł) 

 Pogoda: Republika Macedonii ma klimat umiarkowany, a to oznacza, że występują duże 

różnice temperatur między latem i zimą. W lecie średnia temperatura wynosi 30°C, a na 

południu wzrasta czasami do 40°C. Macedonia jest bardzo górzysta i w górach jest 

oczywiście znacznie chłodniej, a zimą leży gruba warstwa śniegu. Miesiące od czerwca do 

końca września to okres najbardziej suchy i słoneczny.  

 Ceny w sklepach i restauracjach: Soki i nektary 1 l. 30-50 MKD, Wino 0.75 l. 200-250 

MKD, Piwo szkopsko 0.5 l    30-40 MKD, Czekolada   30-50 MKD, Obiad z trzech dań 

300- 400 MKD 

 Bankomaty w Macedonii są szeroko rozpowszechnione 



 Bezpieczeństwo: Macedonia jest stosunkowo spokojnym krajem. Zdarzają się incydenty 

na tle etnicznym, ale nie zagrażają turystą. Oczywiście trzeba na siebie uważać, pilnować 

swoich rzeczy tak jak na każdym innym wyjeździe.  

 Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 roku życia:  w przypadku podróży tylko 

z jednym z rodziców/opiekunów prawnych może być wymagana pisemna zgoda drugiego 

rodzica/opiekuna prawnego na przekroczenie granicy kraju (w formie notarialnej, 

przetłumaczona na j. angielski). Warunkiem zwolnienia z posiadania pisemnej zgody 

drugiego rodzica/opiekuna prawnego jest posiadanie wyłącznej władzy rodzicielskiej 

(wymagany jest prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego, przetłumaczony na j. angielski) lub 

śmierć drugiego rodzica/opiekuna prawnego (wymagany jest akt zgonu w j. angielskim).  

 Kuchnia:  Macedońska kuchnia obfituje w mięso, warzywa, owoce, chleb, fasolę i ryż. 

Prym wiedzie sałatka szopska. Ze względu na tak dużą ilość słonecznych dni i specyficzny 

klimat warzywa i owoce macedońskie mają niezwykły, niezapomniany smak. My 

polecamy: topeno sirenje, czyli zapiekanka z białego i żółtego sera,  Sirenje na skara, 

czyli pieczony na grillu biały ser solankowy, razem z przyprawami, pljeskavicę, czyli 

kotlet z siekanego mięsa, szisz kebab – podłużny, wielki kebab, kebapcze, czyli malutkie 

kotleciki z siekanego mięsa oraz wiele innych przysmaków 

 Religia: Dominującym wyznaniem w Macedonii jest chrześcijaństwo, dotyczy 60% 

ludności, głównie odłam prawosławny. Pozostałe 39% stanowią muzułmanie (głównie 
Albańczycy), 1,4% mieszkańców nie wyznaje natomiast żadnej religii.  

 


