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PROGRAME DE EXCURSII MACEDONIA 

 

INFORMAŢII GENERALE 
Macedonia un stat european care se învecinează cu Albania, Kosovo, Serbia, Bulgaria şi Grecia. 
Capitala Macedoniei este Skopje. Alte oraşe majore includ : Kumanovo, Bitola , Prilep, Veles şi 
Tetovo. 
Suprafata - 25,713km 
Capitala – Skopje 
Populaţie - 2,067,000 
Sistem politic - Republica 

 

VREME ŞI CLIMĂ 
Macedonia are mai multe zone climatice. Temperatura în timpul lunilor de vară variază intre 
20-35 grade Celsius. 

 

LIMBA 
Macedona este limba oficiala in Macedonia. In plus, utilizate la nivel local sunt Albaneza, Turca, 
Bosniaca, Rroma, Sârba şi Aromâna. 

 

MONEDA 
Moneda oficială este dinarul macedonean [MCD]. 1EUR = 61.3MCD 

 

FUS ORAR 
Diferenţa de fus orar dintre Macedonia şi România este de o oră. 

 

SERVICII DE URGENŢA 
În cazul în care aveţi nevoie de orice ajutor de la poliţie, serviciile de pompieri sau serviciile medicale 
de urgenţă , vă rugăm să apelaţi la numerele de urgenţă 

 

POLIŢIA : 192 

 

POMPIERI: 193 

 

SERVICII MEDICALE DE URGENŢA : 194 

 

Închirieri auto: Str. Makedonski prosvetiteli 14A Tel : 38946 250 – 746 

 

APA DE LA ROBINET 
Nu se recomandă consumul apei de la robinet pentru băut, datorită utilizării clorului în procesul de 
epurare. Aceasta poate provoca probleme de stomac și intestinale. Ar trebui, mai degrabă, să beți 
apă îmbuteliată. 

 

SERVICII DE TELEFONIE 
Prefixul pentru Macedonia este 00389 sau +389. 
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Cunoscut ca centru cultural, artistic si educational in 
lumea slava, Ohrid are radacini ce dateaza din secolul al 
X-lea i.H., in regiunea cunoscuta sub numele de 
Desateria. Devine cunoscut ca centru comercial sub 
numele Lihnidos (oras de lumina). Acest mic oras a fost 
intotdeauna foarte interesant pentru regi si razboinici, 
fiind construit de legendarul Cadmus, ocupat mai apoi de 
Filip al II-lea si de Alexandru Macedon, care a si locuit aici 
de multe ori. 

 

 

Dealungul secolelor Ohrid a fost ravnit de 
toate popoarele balcanice, vechii macedoni, 
romani, slavi, bizantini si otomani. In secolele 
IX – X a fost adoptat alfabetul slav, iar Sfantul 
Clement a pus bazele primei universitati slave 
si a creat alfabetul chirilic. 
Fiind unul dintre cele mai importante orase 
crestine, Ohrid si-a lasat amprenta in istoria 
artei, fiind locul unde s-a creat un nou tip de 
fresca la inceputul perioadei renascentiste. 

De asemenea, in zona se afla 365 de biserici ortodoxe 
ce dateaza din secolul al XIX-lea (Sf. Clement, Sf. Sofia, 
Kaneo I), precum si manastirea Naum, care 
adaposteste o icoana foarte rara. Mai mult de 50 de 
biserici sunt deschise si astazi pe malul celui mai vechi 
lac din Europa – lacul Ohrid. 
Statiunea Ohrid, cu peste 20.000 de locuri de cazare, este 
cel mai important centru turistic din Macedonia. In 1980 
orasul si lacul au fost introduse pe lista patrimoniului 
mondial UNESCO. 

 

OHRID – Ierusalimul din Balcani 
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Program: 

Itinerariul pornește de la Poarta de Sus (unica intrare 
în orașul vechi care s-a păstrat până azi), cu o splendida 
priveliște a cetății vechi, urmând apoi biserica Sf. Maica 
lui Dumnezeu Perivleptos (unde se află Galeria de 
Icoane, renumită pentru exemplele extraordinare de 
artă bizantină). Traseul continuă spre teatrul antic 
(care datează din secolul I îh. – epoca lui Filip, tatăl lui 
Alexandru cel Mare), cetatea țarului Samoil, de unde 
se poate admira panorama lacului Ohrid și întreaga 
rivieră, Plaošnik (unde se pot vizita mormântul Sf. 
Kliment și biserica restaurată de Sf. Pantelimon), 
bazilica creștină (cu mozaicuri deosebite ce datează din 
sec. IV-V) și biserica Sf. Iovan Kaneo (sec. XIII, una 
dintre cele mai impresionante biserici din Ohrid; 
construită pe o stâncă a lacului, în apropierea unui mic 
sat pescăresc numit Kaneo). Din acest loc, drumul ne 
va duce în partea de jos a orașului vechi, unde vom 
avea pauză aproximativ 1,5 ore, pentru masa de prânz 
la un restaurant tradițional. După masa de prânz 
itinerariul va continua cu biserica Sf. Sofia (datează din 
secolul XI şi este sediul oficial al Patriarhiei Bisericii 
Ortodoxe Macedonene), Muzeul de Arheologie – Casa 
Familiei Robev (expoziţie de artefacte antice), centrul 
orașului, portul Ohrid, monumentele sfinților Kiril și 
Metodij (primii iluminiști slavi) și al Sf. Kliment 
(purtătorul hramului orașului). Spre final vom face o 
plimbare dealungul străzii vechiului bazar, unde se află 
numeroase baruri, restaurante, galerii, magazine, 
bănci şi case de schimb valutar. Punctul final va fi vizita 
la cel mai vechi copac din Balcani – Ohrid Cinar (platan 
/ platanus orientalis), după care va urma întoarcerea la 
hotel la finalul programului. 

 

 

 
 

 

PREŢUL INCLUDE: 
1. Transfer Hotel- Sf. loan Botezătorul- Hotel 
2. Bilete de intrare 
3. Prânz în Vevcani (fara băuturi) 
4. Ghid autorizat 

PREŢUL NU INCLUDE: 
1. Băuturi 
2. Cheltuieli individuale 
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Mănăstirea Sf. Naum este pe bună dreptate 
considerată un loc miraculos . Aceasta este situată în 
imediata apropiere a izvorului râului Crni Drim, care 
curge prin lacul Ohrid, și trece prin orașul Struga. 
Construită pe partea superioară a unui deal stâncos, 
mănăstirea Sf. Naum este fără doar și poate una dintre 
cele mai deosebite mănăstiri de pelerinaj din 
Macedonia. În secolul al IX-lea Sf. Naum însuși a ales 
acest loc pentru misiunea sa incredibilă de a aduce 
lumina populației locale. Acesta a fost considerat un 
medic si un om-minune și este astfel reprezentat și în 
frescele din apropierea moaștelor sale. Biserica 
propriu-zisă poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și 
Gavriil și adăpostește icoane baroce unicat, datând de 
la finele secolului al XVIII-lea. 
Plecarea de la hotel va fi după micul dejun, iar 
îmbarcarea se face la cel mai apropiat doc. Ora exactă 
a plecării de la hotel va fi anunțată de către 
reprezentant / hostess și va fi afișată la info-board. 
 

  

Excursie cu barca şi Mănăstirea Sf. Naum 
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Program: 
Croaziera va începe cu o plimbare de aproximativ două ore 
de-a lungul coastei de sud de unde veți putea admira 
priveliștea grandioasă a orașului, puteți vedea reședința de 
vară a președintelui Tito din Iugoslavia (Josip Broz Tito-
1892-1980), Bay of Bones - muzeul de apă, situl arheologic 
și Biserica Naum din secolul al Xlll-lea. Ne vom opri în Bay 
of Bones pentru a vizita această extraordinară atracție 
arheologică subacvatică. Tot în acest complex se află o 
expoziție cu locuințe preistorice reconstruite din secolul al 
Vll-lea Î.Hr. și un punct de control militar roman din secolul 
al ll-lea Î.Hr. Odată ajunși la mănăstirea Sf. Naum veți 
observa monumentul din lemn al sfântului, înconjurată de 
viu-colorații păuni ce se află la poarta principală a 
mănăstirii. În interiorul mănăstirii se va vizita biserica Sf. 
Arhangheli Mihail și Gavriil (secolul IX), moaștele Sfântului 
Naum (legenda spune că dacă pui urechea pe raclă vei auzi 
bătăile inimii acestuia). Graniţa cu Albania este la numai 
400 de metri de mănăstire și de aici se poate vedea orașul 
albanez Pogradec. Un prânz tradiţional va fi servit pe 
frumoasa terasă a restaurantului Ostrovo (cuvânt arhaic 
pentru insulă). Tot aici puteți afla mai multe despre 
faimoasele perle de la Ohrid, precum și secretul fabricării 
lor, păstrat de aproape 100 de ani. 
Programul oferă timp liber pentru plajă, cumpărături 
(suveniruri și perle), pentru a vizita biserica Sf. Petka sau 
pentru a vă bucura de vizita la izvoare cu barca. 

 

 

 

 

 

PREŢUL INCLUDE: 
1. Croaziere 

• Port la Hotel Makpetrol 
• Port la Hotel Biser pentru oaspeţii 

hotelurilor Beograd şi Drim 
• Port la Ohrid pentru oaspeţii hotelurilor 

Donco şi Diplomat 
• Port la Hotel Slavija pentru oaspeţii 

hotelurilor Sileks şi Belvedere 
• Port la Hotel Metropol şi Turist 
• Port la Hotel Desaret 

2. Bilete 
• Manastirea Sf. Naum şi Biserica Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil 
3. Biletele şi vizita la muzeul Bay of Bones 
4. Prânz în restaurantul Ostrovo ( fara băuturi) 
5. Ghid profesional 
PREŢUL NU INCLUDE: 
1. Băuturi 
2. Vizita la izvoarele cu barca 
3. Costuri individuale 
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Partea de vest a Republicii Macedonia are munţi foarte mari, lacuri, râuri 
cristaline şi natura neatinsa. 50 km la nord de Ohrid, în apropiere de graniţa 
macedoneană cu Albania se afla una dintre cele mai spectaculoase mănăstiri din 
Balcani - St. loan Botezătorul (dateaza din secolul IX). La mănăstire se ajunge pe 
drumul rutier regional Ohrid-Struga- Debar-Mavrovo - Parc Naţional Mavrovo. 
Fără îndoială, acesta este unul dintre cele mai frumoase peisaje în Macedonia, 
în special secţiunea de drum de-a lungul râului Negru Drim (cu două lacuri 
artificiale amenajate de-a lungul lui-Spilje si Globocica ), la fel si canionul râului 
Radica. Mănăstirea este renumită pentru gravurile în iconostas (secolul XIX), 
icoana facatoare de minuni a Sfântului Ion şi moaste ale mai multor sfinţi.  
Pe drumul de întoarcere spre Ohrid-Struga se vizitează mănăstire Rajcica, 
dedicata pentru femei, si se afla plasata in apropierea oraşului Debar. 
Biserica din m`ănăstire este dedicată Sf. George Victorios si dateaza din 
secolul al Xl-lea. Aceasta este renumita deoarece adaposteste o parte din 
Sfinta Cruce a lui Iisus Hristos şi o parte din mâna Sf. loan, acestea fiind 
păstrate în biserica mănăstirii Rajcica.  
Dupa manastirea de calugarite Sf. Gheorghe Victorios se va continua traseul 
spre satul Vevchani, care se află pe pantele Muntelui Jablanica. Acest sat oferă 
vizitatorilor frumuseţea naturală, aer curat si ape de izvor  care fac parte din 
zonele protejate prin lege. Veţi vedea un amestec interesant de arhitectură, 
cultură şi marturii etnografice. Masa de prânz se va servi la unul dintre cele mai 
apreciate restaurante din sat, unde veţi avea ocazia de a testa specialităţi din 
Macedonia, rachiu de casă şi vin.  
După prânz ne îndreaptăm spre un mic sat aflat intr-o zona renumita pentru 
pescuit - Kalista, localitate care se distinge printr-o populaţie mixtă: albaneză şi 
macedoneană. Vom vizita Mănăstirea Maicii Domnului. Cea mai veche parte a 
mănăstirii datează din secolul al Xlll-lea, iar biserica şi chiliile sunt sculptate în 
stâncă. în noua biserică din mănăstire se găseşte icoana facatoare de minuni a 
Fecioarei Negre. Aici veţi fi întâmpinaţi cu vin şi coniac, produse de fraternitatea 
mănăstirii. Acest tur este o combinatie de călătorie cu autocarul de la Ohrid 
(Struga) - St loan Botezătorul-Vevcani-Kalista Ohrid (Struga),alternata cu mersul 
pe jos de la drumul regional si pana la mănăstire (mers pe jos in panta) şi 
plimbare prin sat Vevchani (mers pe jos uşor în panta). Plecarea se face de la 
hotel după servirea micului dejun, ora exactă va fi anunţată de către 
reprezentantul de la fata locului şi va fi evidenţiată la programul de excursii. 

 

 

 

 

SF.ION BIGORSKI, RAJCICA, VEVCANI şi SF. FECIOARA MARIA KALISTA 
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Program: 
Călătoria începe din Ohrid sau Struga spre Debar unde o 
sa aveţi posibilitate să vă bucuraţi de frumusetea naturii, 
sa călătoriţi de-a lungul râului Negru Drim şi a muntelui 
Jablanica. Ajungem la mănăstirea Sf. loan Botezătorul, 
traseul include mers pe jos, aproximativ 500 m până la 
poarta principală a mănăstirii. Urmează mănăstirea de 
călugăriţe - Rajcica şi apoi satul Vevcani, vizitarea la 
izvoarele Vevcani şi o moara veche care încă mai 
funcţionează. Prânz şi timp liber pentru plimbare. 
Continuăm spre complex mănăstirea Kalista, excursia 
durează o zi.  

  

 

PREŢUL INCLUDE: 
1. Transfer Hotel- Sf. loan Botezătorul- Hotel 
2. Bilete de intrare 
3. Prânz în Vevcani (fara băuturi) 
4. Ghid autorizat 
PREŢUL NU INCLUDE: 
1. Băuturi 
2. Cheltuieli individuale 
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Orasul Bitola are o istorie lungă evidenţiata de vestigiile arheologice din Heraclea Linkestis. De-a lungul timpului a fost 
considerat un important centru comercial, administrativ şi diplomatic. Bitola este unul dintre cele mai importante orase 
din Macedonia avand aproximativ 100 000 de locuitori. 
Plecarea de la hotel se va face după servirea micului dejun, ora exactă va fi anunţată de către reprezentantul agentiei 
Program: 
In drum spre Bitola trecem prin satele Leskoec, Kosel iar in 
Resen avem o scurtă pauză de cafea / suc . Vom vizită oraşul 
antic Heraclea ridicat la ordinul regelui macedonean Filip, tatal 
lui Alexandru cel Mare. Veţi putea admira mozaicuri, teatrul 
antic, statui romane, bazilici creştine. Se viziteaza centrul 
orasului Bitola si Muzeul Naţional, care are o camera dedicată 
lui Mustafa Kemal Ataturk, (1881 - 1938) părintele Turciei 
moderne. Masa de prânz o veti putea servi întrun restaurant 
tradiţional macedonean. Mai poi vom face o plimbare în 
centrul Bitola pe strada pietonală principală Şirok Sokak, unde 
veţi putea vedea un vechi bazar turcesc, Moscheea Isak Pasha, 
Moscheea Yeni, Turnul cu Ceas, Biserica Catolică şi Biserica Sf. 
Demetrius de unde vom pleca spre Lacul Prespa. In satul 
Podmocani o sa vizitam muzeul care deţine peste 120 de tipuri 
de costume traditionale. Dupa o scurtă pauză mergem spre 
muntele Galicica în Parcul Naţional Galicica. Ne vom opri in cel 
mai inalt punct pentru a admira Lacul Ohrid şi Lacul Prespa. 
Aceasta excursia dureaza o zi. 

 

  

BITOLA- ORAŞUL CONSULATELOR, LACUL PRESPA, PARC NATIONAL GAUCICA 
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PREŢUL INCLUDE: 
1. Transfer Hotel- Bitola- Hotel 
2. Bilete de intrare 
3. Prânz in Bitola (fară băuturi) 
4. Ghid  
 
PREŢUL NU INCLUDE: 
1. Fotografierea 
2. Băuturi 
3. Costuri individuale 
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Excelenta locaţie pentru iubitorii de frumuseţe naturală (munţi, râuri, lacuri, parcuri 
naţionale), precum şi pentru iubitorii de masaje şi tratamente spa in staţiuni cu apă 
termală. Debar este situat în partea de vest a Macedoniei, lângă lacul Debar în apropiere 
de graniţa   albaneză. Primul document scris despre existenţa acestui oraş datează din 
secolul al doilea sub numele Debarus, scris de celebrul istoric Claudius Ptolemeu. Aici s-
au întâlnit diferite culturi şi credinţe (musulmani si crestini) care i-au dat un sinonim 
pentru coexistenţă şi viaţă multicultural între musulmani şi creştini. Aici veţi găsi 
moschei şi biserici datate din secolul al XIV-lea. Oraşul a avut creştere economică între 
secolul al XVII-lea şi al XIX- lea, celebri maeştri făcând sculpturi în lemn pentru a 
evidentia acest fapt. Cele mai faimoase iconostase din Rusia şi Bulgaria au fost făcute de 
maeştri din Debar. Una dintre cele mai importante clădiri ale Imperiului Otoman este 
Inkar moschee, construită în secolul al 15- lea in timpul Sultanului Mehmed Fatih.  
Excursie de o zi: În centrul orasului Debar aveti posibilitatea de a vizita ruinele unei bai 
turcesti - Hamam. Plecarea se va face de la hotel după servirea micului dejun, ora exactă 
va fi anunţată de către reprezentantul agentiei şi va fi evidenţiată la info bord.  
Program 
Se călătoreşte de-a lungul râului Neagru Drim, treceţi pe lângă două lacuri artificiale 
Globochica şi Debar, sosire in Debar. Pauza de cafea.  
Plimbare pe jos prin centrul orasului Debar, vizita la monumentul luptei de eliberare 
naţională din al Doilea Război Mondial, monumentul regelui albanez al Imperiului 
Otoman - George Castriot, monumente ale creatoriilor alfabetului albanez Josif Bageri 
(1870-1915) şi Said Naideni (1864 -1905). Urmează celebra moschee Inkar şi hamamul 
turcesc. Apoi vizita la cea mai renumită casă din Debar care are 400 de ani vechime, 
sculptata din lemn pe care o puteţi vedea pe bancnotele de 100 de denari. În aceasta 
casă locuieşte familia celui mai faimos bijutier din Debar. Puteţi cumpăra bijuterii de aur 
si argint la preţuri foarte mici.  
Prânz tradiţional.  
Călătoria continuă în satul Kosovrasti unde se află Debar Spa – renumit pentru calitatea 
apei termale bogata in termo-minerale, ocupand primul loc în Europa şi al treilea din 
lume.  
Călătorie spre Parcul National Mavrovo. Scurtă pauză pentru fotografii. 

 

 

 

 

Tratamentul prevede: 
Examen medical. Oamenii care sunt bolnavi din inimă şi au varice nu trebuie să 
utilizeze tratamentul. 
Masaj de 10-15 minute. 
Tratamentul cu noroi. 
Duş cu apă minerală, piscină cu apă minerală (9-15 minute) 

PREŢUL INCLUDE: 
1. Transfer Hotel- Debar- Mavrovo- 
Hotel 
2. Prânz cu băutură - suc sau cafea 
3. Spa tretman 
4. Ghid 
PREŢUL NU INCLUDE: 
1.Costuri individuale 

SPA Debar, Parcul National Mavrovo 
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Picnic şi călătorie cu măgari în satul Kuratica, situat la o altitudine de 1100 de metri, pe pantele muntelui Plakenska 
( la 20 km de la Ohrid).Oaspeţii au ocazia de a vizita un sat de munte pentru a afla mai multe despre obiceiurile 
macedonene şi folclor, putand degusta specialitati culinare traditionale. 
Plecarea se va face de la hotel după servirea micului dejun, ora exactă va fi anunţată de către reprezentant si va 
fi evidenţiată la info bord.Excursie de o zi. 

 

Program: 
Călătoria cu măgari va fi pe potecile sinuoase ale muntelui, 
presarat cu izvoare cu apa cristalina, mori de apa, cascade etc. 
Se va face o scurtă pauză apoi se merge prin sat, fiind invitati la 
expozitia etnografica. Veţi avea ocazia sa vedeti camera de zi 
veche, instrumente muzicale traditionale, ustensile de 
bucătărie, haine tradiţionale etc. Tradiţională masa de prânz va 
fi pregătită de către săteni. Veţi avea ocazia sa gustati iaurt, 
gjomleze, pitulici, brânză, vin,ţuica. 

  
 

 

PREŢUL INCLUDE: 
1. Transfer Hotel- Kuratica-Hotel 
2. Prânz 
3. Plimbarea pe magari 
4. Ghid profesional 
PREŢUL NU INCLUDE: 
1. Băuturi 
2. Cheltuieli individuale 

  

Excursie rurala şi safari cu măgarii 
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Macedonia este cunoscută in întreaga lume pentru multe lucruri: o lungă istorie, natura frumoasă, ospitalitate, gastronomie 
şi folclor. Veţi putea cunoaste, într-un cadru special, tradiţia macedoneană din punct de vedere gastronomic şi muzical, în 
ritmul unui vechi dans folcloric „ORO”, executat de catre membrii ansamblului de dansuri, care vă vor dezvălui mai multe 
despre elementele de bază ale acestuia. 
 
în această seară,veţi avea oportunitate de a incerca diferite feluri de mâncare, specifice bucătăriei macedonene, detinatoare 
a peste 2000 de reţete. 
în această seară,veţi avea oportunitate de a incerca diferite feluri de 
mâncare, specifice bucătăriei macedonene, detinatoare a peste 
2000 de reţete. 
Macedonia este o ţară a piperului, a fasolei, a verzei,a pepenelui 
verde, a strugurilor, a cireselor. Se poate lăuda cu cele mai bune 
roşii din lume şi cea mai curată brânză ecologică. 
Deţine si o regiune viticola, astfel ca oaspeţii vor putea degusta 
diferite soiuri de vin.  
De asemenea, in cadrul acestei seri tradiţionale, veţi cunoaste 
instrumente muzicale tipice precum tribuna, tamburul, cimpoierii, 
acordeonul, vioara, flautul, tambourinele. Muzica macedoneană are 
urmatoarele ritmuri: 7/8,9/8,11/8,13/8. Ora de plecarea de la hotel 
va fi anunţata de către reprezentantul mentionat in informare. 
Excursia va dura o zi. 
 
Program: 
Sosire la hotelul Drim sau Beograd in jurul orei 20.30. Intampinarea 
de „bun venit” va fi la terasa etno sau la restaurantul hotelului. 

 

 

 

PREŢUL INCLUDE: 
1. Bufet 
2. Consum nelimitat de bauturi produse în 
Macedonia (ţuica, vin, bere, suc) 
 
PREŢUL NU INCLUDE: 
1. Băuturi de import 
2. Cheltuieli personale 

 

NOAPTE MACEDONEANĂ 
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Plecarea de la hotel se va face după micului dejun, ora 
exactă va fi anunţată de către reprezentant şi va fi 
afisata la info bord. Excursia este de o zi. 
 
Program: 
Scufundarile sunt unele dintre cele mai populare 
sporturi din lume. Oamenii, cu mult timp în urmă, se 
scufundau în mări şi lacuri, la vânătoare sau pentru 
recreere. Astăzi este foarte simplu, în timpul sejurului 
dumneavoastră în Ohrid aveţi opţiunea de a învăţa. 
Scufundarea în lac este sigură şi interesantă, cu echipa 
de profesionişti internaţionali. Centrul de scufundări 
este autorizat. 
Scufundarea are loc în situl arheologic subacvatic, şi, de 
asemenea, puteţi face scufundări de noapte, 
fotografiere şi filmare subacvatică. Apa este atât de 
clară, încât puteţi vedea până la 21 de metri adâncime. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

TARIFUL INCLUDE: 
1. Scufundare pana la 6 metri adâncime. 
2. Echipament complet 
3. Ghid de scufundare 
TARIFUL NU INCLUDE: 
1. Fotografiere sub apa (5-6 fotografii pe CD) 
2. Costuri individuale 
3. Scufundări de noapte cu echipament 
complet - 35 euro 
4. închiriere masca si inotatoare - 10 euro 

  

SCUBA-DIVING zilnic 
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Macedonia are o tradiţie foarte bogată ca si producător de 
vinuri Primele marturii ce dovedesc afinitatea 
macedonenilor de a produce vin dateaza din sec IV-lea iHr. 
Climatul continental si mediteranean este propice culturilor 
de vita de vie, mai ales in zona raului Vardar, unde strugurii 
contin 25% zahar. Macedonia are aproximativ 30.000 
hectare de viţă de vie, strugurii fiind de calitate superioară. 
In ultimii ani, această ţară mică, a castigat un loc important 
pe piaţa internaţională avand diferite soiuri de vinuri alese, 
care poartă cu mândrie eticheta „Made in Macedonia”. 
Oaspeţii beneficiază de şansa de a vizita crama regala în 
Demir Kapija, proprietate a familiei Elenov. Vinăria a fost 
construită în 1928 de către regele Alexandru 
Karagjordzhevich (1888-1934), pentru a satisface nevoile 
de vin de la curtea regala de la Belgrad. 
Se viziteaza crama si muzeul de vin. Masa de prânz se va 
servi în restaurantul propriu cu degustare de vinuri din 
soiuri diferite: Negru, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot 
Noir, Kuvee, Sânge Albastru, Risling, Sauvignon Blanc şi 
Chardonnay. 
Plecarea de la hotel se va face după servirea micului dejun, 
ora exactă va fi anunţată de către reprezentantul 
agentiei/hostess. Excursie de 1 zi. 

 
 

 

 
  

TUR VINICOL 
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Program: 
Plecarea de la hotel se va face 
după servirea micului dejun, cu 
oprire in Prilep şi Stoby, ajungând 
mai apoi în Demir Kapija. Vizita la 
muzeul de vin, degustare de 
vinuri şi masa de prânz.  
Sosirea la hotel, după program. 

PREŢUL INCLUDE: 
1. Transfer Hotel-Demir Kapija-Hotel 
2. Bilete de intrare 
3. Prânz şi degustare de vin 
4. Ghid 
 
PREŢUL NU INCLUDE: 
1. Băuturi 
2. Alte costuri individuale 
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Plecarea se va face de la hotel după micul dejun, 
ora exactă va fi anunţată de către reprezentant 
şi va fi afisata la info bord. Excursia durează o zi. 
 
Program: 
Se porneşte de la parcul scriitorului olandez 
A.den Doolaard. Se va merge in proximitatea 
lacului. Prima oprire este biserica Sf. Erazmo la 
3 km din Ohrid (Secolul XIII). Cea mai veche 
parte a bisericii are fresce pictate pe peretele de 
stâncă, picturi murale ale împăratului bizantin 
Mihail Paleologul sau fiul lui Andronic datând 
din secolul al XVIII-lea. Biserica peştera se 
numeşte St.Ecaterina. Plimbarea cu bicicleta 
este de la Ohrid la Struga. Vizită la 5 km sud de 
Struga, la mănăstirea Kalista, ultimul punct al 
turului fiind biserica peştera a Arhanghelului 
Mihail (secolul al XVIII-lea), biserica este situată 
în satul Radozda. 

 
 

 
 

 

TARIFUL INCLUDE: 
1. Bicicletă tip mongooses, cască, mănuşi de protecţie 
2. Rucsac cu 1, 5 litri de apă, băutură energizantă 
IsoSport 0,5 l. lOOg. ciocolată cu orez, sandwich rece 
cu şuncă şi brânză. 
3. Ghid vorbitor de limba engleza (la 7 persoane un 
ghid, un grup de 20 de persoane - 2 ghizi) 
 
TARIFUL NU INCLUDE: 
1. Costuri individuale 

TUR BICICLETE 
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Ştiaţi că... 
 

 

Alexandru cel Mare a fost Macedonean. 

Apostolul Pavel a fost 
primul misionar creştin 

în Macedonia. 

A. den. Doolaard a petrecut câteva 
luni în Macedonia, între Primul 

şi Al Doilea Război Mondial. 

Cel mai adânc lac din Balcani 
şi cel mai vechi din Europa  

este Lacul Ohrid. 

Oraşul şi lacul Ohrid se află 
sub protecţia UNESCO. 

Maica Tereza s-a născut în Skopje 

Drumul roman Via Egnatia trecea prin Macedonia 


