
PD  ZABUKOVICA 

Migojnice 6  

3302 GRIŢE 

  

 

 

 

MAKEDONIJA 
29.07. – 09.08.2012 

 
 

Makedonija, najbolj južna republika nekdanje skupne države se nahaja v centralnem delu balkanskega 
polotoka, zato jo imenujejo tudi »srce balkana«. Dežela prekrasnih planin in jezer, gostoljubnih ljudi, dobre 

hrane in vročih poletij. Zaradi burne zgodovine ki seže daleč, v antično obdobje in nenehnega mešanja različnih 
plemen, narodnosti in religij na tem prostoru, se Makedonija ponaša z zares bogato kulturno dediščino. Naravne 

lepote, kakršne je težko najti kjerkoli drugje, pa vas, že pri prvem obisku trajno vežejo za to majhno državo…  
Makedonci bi rekli: »Dojdi vo Makedonija in srceto ke ti ostane tuka«. 

 

1.dan: SLOVENIJA - POPOVA ŠAPKA 
Odhod iz dogovorjenega kraja predvidoma ob 00.30 uri in voţnja po avtocesti mimo Beograda do 
Skopja, kjer se nam bo priključil lokalni vodnik. Voţnja na Popovo Šapko, s krajšim postankom v 
Tetovu za ogled »Šarene Dţamije« ter edinstvenega prebivališča in hrama muslimanske bektaške 
sekte na Balkanu. Večerja in nočitev. 
 

 
 

2.dan: POPOVA ŠAPKA - LJUBOTEN   
Po zajtrku voţnja do Starega sela (900mnv), od koder se v spremstvu planinskega vodnika z lokalnim 
prevozom odpeljemo do izhodišča za pohod, v bliţini planinskega doma Ljuboten (1619mnv). Za 
vzpon na 2499m visoki Ljuboten, ki velja za enega od najlepših vrhov Šar planine, bomo potrebovali 
pribliţno 3 ure hoje. Vrnitev na izhodišča. Voţnja do hotela, večerja in nočitev. 
 
3.dan: POPOVA ŠAPKA - MAVROVO  
Po zajtrku se bomo v spremstvu lokalnega planinskega vodnika odpravili na predvidoma 7 do 8 urni  
pohod na 2748m visok Titov vrh. Voţnja do Mavrova. Večerja in nočitev. 
 

 
 
  

 



4.dan: MAVROVO 
Po zgodnjem zajtrku (lunch paket) voţnja z avtobusom do izhodišča, nato pa vzpon na najvišji vrh 
Makedonije, Golemi Korab (2753m). Po pribliţno osmih urah hoje se bomo vrnili na izhodišče in se 
odpeljali v Mavrovo. Osveţitev, večerja in nočitev. 
 

 
 

5.dan: VEVČANI - STRUGA - OHRID (popoldan kopanje) 
Po zajtrku bomo zapustili Mavrovo. Voţnja ob kanjonu reke Radice do samostana sv. Jovana 
Bigorskega ter ţenskega samostana Sv. Georgija v neposredni bliţini. Nadaljujemo z voţnjo do vasi 
Rostuše, kjer najdemo prekrasen slap Duf, katerega višina znaša pribliţno 25m. Po ogledu voţnja do 
enega od najlepših krajev v Makedoniji, Vevčanov. Sprehod po parku in osveţitev v restavraciji 
»Vevčanski izvori«. Voţnja do Struge. Nastanitev, večerja in nočitev. 
 
6.dan:  OHRID - SV. NAUM (popoldan kopanje) 
Zajtrk. Voţnja ob jezeru do vasi Trpejca in nato vzpon do 1400m visoko leţečega izhodišča, od koder 
se z lokalnim vodnikom podamo na pohod po NP Galičica (3 - 4 ure hoje). Po osvojitvi najvišjega vrha 
- Magaro (2200m), od koder je lep razgled na Ohridsko in Prespansko jezero se bomo odpeljali še do 
cerkve sv. Nauma, ki se nahaja v sklopu sodobnega hotelskega kompleksa, v notranjosti pa najdemo 
grob sv. Nauma, učenca Cirila in Metoda, ustanovitelja glagolice. Voţnja do hotela, večerja in nočitev. 
 
7.dan: BITOLA 
Po zgodnjem zajtrku voţnja proti gorskemu masivu Baba. Sledi celodnevni pohod (pribliţno 8 ur hoje) 
po NP Pelister. Po vzponu na najvišji vrh - Pelister (2601 m), se bomo preko Malega jezera in 
Golemega jezera (2218m) spustili do hotela. Nastanitev, večerja in nočitev. 
 

 
 

8.dan: BITOLA - KRUŠEVO 
Zajtrk. Voţnja do Bitole. Sledi ogled znamenitega antičnega mesta Heraklea, potem pa sprehod po 
mestnem jedru do edinstvene in ene od največjih cerkva v Makedoniji, cerkve sv. Dimitrija. 
Nadaljujemo z voţnjo mimo Demir Hisara do Kruševa. Mesto z zanimivo arhitekturo je najvišje leţeče 
mesto v Makedoniji, v preteklosti najbolj znano po »Ilindenski vstaji«, ki se je tam začela. Nastanitev 
ter večerja in nočitev. 
 
9.dan: KRUŠEVO - KAVADARCI - SKOPJE  
Po zgodnjem zajtrku voţnja v smeri Prilepa do nekdanjega mesta kraljeviča Marka. Avtobus 
zapustimo v vasi Dabnica (700mnv) in se podamo na predvidoma 5 urni pohod, najprej do 
znamenitega samostana Treskavec, nato do Zlatovrva (1422m), od koder se mimo nekdanjega mesta 
kraljeviča Marka ali »Markove Kule« spustimo v Prilep. Voţnja do Kavadarcev.  Degustacija vina iz 
znamenite Tikveške kleti in pozno kosilo v bliţnji restavraciji. Voţnja mimo Negotina in Velesa do 
Skopja. Nastanitev, večerja in nočitev. 
 
  



10.dan: SKOPJE - VODNO - SKOPJE  
Po zajtrku se bomo odpravili na pohod na Vodno (1066m), priljubljeno izletniško točko prebivalcev 
Skopja. Po krajšem počitku pri planinskem domu na vzpetini Matka se bomo odpravili do pribliţno 3 
ure hoje oddaljenega kanjona  reke Treske. Voţnja do Skopja, kjer sledi še panoramski ogled 
nekaterih kulturno zgodovinskih spomenikov kot so: trdnjava Kale, cerkev sv. Spasa z grobnico 
revolucionarja Goce Delčeva, kamniti most, stara čaršija,… Nekaj prostega časa za samostojne 
oglede in nakup spominkov. Večerja in nočitev. 
 

 
 

11.dan:  SKOPJE - SLOVENIJA 
Predvidoma ob 05.00 uri zapustimo hotel, zajtrk nadomestimo z Lunch-paketom. Voţnja z vmesnimi 
postanki proti Sloveniji. Predviden prihod v poznih večernih urah. 
 
CENA:  590€ 
 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz na predvideni relaciji; 
- 10x polpenzion v hotelih in penzionih **/*** nacionalne kategorije; 
- spremstvo lokalnega planinskega vodnika na vseh planinskih destinacijah; 
- vstopnino v Samostan Sv. Jovana Bigorskega; 
- vstopnino v Samostan Sv. Nauma; 
- degustacijo tikveških vin; 
- kosilo v Kavadrcih; 
- vstopnino v antično mesto Heraklea; 
- vstopnine v sakralne objekte v Ohridu (Samuelova trdnjava, Sv. Sofija, muzej ikon in 
Sv.Pantelemon);  
- turistično pristojbino; 
- stroške priprave, organizacije in vodenja izleta.  
 
 

 

Prijave sprejema do 15.4.2012 Janja Polavder, na telefon 040 705-301. Ob prijavi je potrebno plačati akontacijo 

100 eurov, razlika mora biti plačana do odhoda. 

 

Lep planinski pozdrav. 

 


