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MAKEDONIJA, srce Balkana  
za PD Pošte in Telekoma Ljubljana 

 

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: Ponedeljek, 27.08.2012 

Odhod posebnega avtobusa z Avtobusne postaje Ljubljana, štev. 29, ob 22.00 uri. Vožnja po »Avtocesti bratstva in 
enotnosti« mimo Beograda proti Nišu.  
2.DAN: Torek, 28.08.2012 (predvidoma 3 ure hoje v obe smeri) 

V kraju Topli Do (1570 mnv) zapustimo avtobus se podamo do približno uro in pol hoje oddaljenega najvišjega vrha Srbije - 
MiĎora (2169 mnv). Vožnja do Pirota. Nastanitev, večerja in nočitev. 
3.DAN: Sreda, 29.08.2012 (predvidoma 1 ura hoje) 

Po zajtrku vožnja do drugega največjega mesta Srbije in rojstnega mesta kralja Konstantina velikega - Niša. Sledi postanek 
za ogled nekaterih kulturno zgodovinskih spomenikov, kot so Mediana, Čele Kula, TvrĎava, Kazandžijsko sokače,… Po 
ogledu in osvežitvi nadaljujemo z vožnjo mimo Vranja do samostana Sv. Prohor Pčinjskega iz 11. st. Ogled. Po prestopu 
makedonske meje bomo naredili postanek še pri megalitskem observatoriju Kokino, po naključju odkritem in starem več kot 
3000 let. Vožnja mimo Skopja do Mavrova. Nastanitev, večerja in nočitev. 
4.DAN: Četrtek, 30.08.2012 (predvidoma 4 ure hoje v obe smeri) 

Zajtrk. Vožnja do vasi Galičnik in nato predvidoma 2-urni vzpon na najvišji vrh planine Bistra - Medenica (2163 mnv). Vrnitev 
v hotel. Večerja in nočitev. 
5.DAN: Petek, 31.08.2012 (predvidoma 1 ura hoje) 

Po zajtrku zapustimo NP Galičica. Vožnja do samostana sv. Jovana Bigorskega. Ogled. Naslednji postanek bomo naredili v 
bližini vasi Rostuše, pri prekrasnem slapu Duf, visokem 25 m. Nadaljujemo z vožnjo do enega najlepših krajev v Makedoniji - 
Vevčanov. Sprehod po parku in osvežitev v restavraciji »Vevčanski izvori«. Vožnja v smeri Ohrida. Nastanitev, večerja in 
nočitev. 
6.DAN: Sobota, 01.09.2012 (predvidoma 5 ur hoje v obe smeri) 

Po zajtrku vožnja v smeri gorskega masiva Jablanica, do izhodišča na 1200 mnv, kjer zapustimo avtobus in nadaljujemo peš 
na najvišji vrh, Crni kamen (2257 mnv). Vrnitev na izhodišče in vožnja do Ohrida. Sledi nekaj prostega časa za kopanje ali 
panoramski sprehod po starem mestnem jedru ter ogled znamenitosti Ohrida: Cerkev sv. Sofije, rimskega amfiteatra, 
Pantelejmona, Samuelove trdnjave… Večerja in nočitev. 
7.DAN: Nedelja, 02.09.2012 

Zajtrk. Vožnja do Bitole. Sledi ogled antičnega mesta Heraklea ter sprehod po mestnem jedru do edinstvene in ene od 
največjih cerkva v Makedoniji, cerkve sv. Dimitrija. Nadaljujemo z vožnjo mimo Demir Hisara do Kruševa. Mesto z zanimivo 
arhitekturo je najvišje ležeče mesto v Makedoniji, v preteklosti najbolj znano po »Ilindenski vstaji«, ki se je tam začela. Ogled 
samostana, kjer se nahaja spominska soba posvečena Tošeju Proeskemu ter muzeja Kruševa. Večerja in nočitev. 
8.DAN: Ponedeljek, 03.09.2012 (predvidoma 4 ure hoje - krožna tura) 

Po zajtrku vožnja v smeri Prilepa. Pri vasi Dabnica (700 mnv), izhodišču za pohod, zapustimo avtobus in se mimo 
znamenitega samostana Treskavec odpravimo proti Zlatovrvu (1422 mnv). Po osvojitvi vrha se bomo mimo nekdanjega 
mesta kraljeviča Marka - »Markove Kule«, spustili v Prilep. Vožnja do Skopja. Nastanitev, večerja in nočitev. 
9.DAN: Torek, 04.09.2012 (predvidoma  3 ure hoje obe smeri) 

Zajtrk: Vožnja do nekdanjega rudnika Toranica (1600 mnv), od koder se podamo na pohod po Osogovskih planinah. Za 
vzpon na vrh Ruen (2252 mnv) bomo potrebovali približno 2 uri hoje. Ustavili se bomo še pri spomeniku Zebrnjak, 
povezanem z zgodovino Balkanskih vojn. Vrnitev v Skopje, kjer sledi voden ogled mesta, nato pa nekaj prostega časa za 
nakupe in samostojne oglede. Večerja in nočitev. 
10.DAN: Sreda, 05.09.2012  

Zgodnji zajtrk. Vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v večernih urah. 
 

CENA:  630 € (pri udeležbi min 40 potnikov). Maksimalno število potnikov je 45. 
               680 € (pri udeležbi 35-39 potnikov) 
               710 € (pri udeležbi 25-34 potnikov) 
Cena vključuje: 

- avtobusni prevoz na predvideni relaciji, 
- 8x polpenzion v hotelih *** nacionalne kategorije v 1/2 twc, 
- vse zunanje oglede, 
- spremstvo lokalnega planinskega vodnika na vseh planinskih destinacijah, 
- skupinsko dodatno nezgodno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja potovanja.  
Doplačila po želji: za enoposteljno sobo 160 € 
Doplačila na licu mesta: predvidoma 30 €  (vstopnine v vse sakralne objekte in muzeje, ki so navedeni v programu, 

spremstvo kustosa v Mediani in Kokinem, ogled kleti Tikveš in degustacija) 

 


