
 
 

 

BAŁKANY – MACEDONIA I ALBANIA 

SKOPJE · PN MAVROVO · VEVČANI · TOURS · STRUGA · OCHRYDA · REJS PO 
JEZIORZE OCHRYDZKIM · KLASZTOR ŚW. NAUMA · BERAT · VLORA · PN LLOGARA · 

BUTRINT · KSAMIL · GJIROKASTER · TEPELENA · KANION MATKA  
 
 

PROGRAM RAMOWY 8 DNI  
 

1 dzień  
Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych, przejazd na lotnisko i przelot do Macedonii. Po przylocie do 
Skopje przejazd do miasta i zwiedzanie z przewodnikiem stolicy kraju: forteca Kale, Cerkiew Św. Spasa z XVII, kamienny most 
z XV w, Dom Pamięci św. Matki Teresy – Albanki urodzonej w Skopje, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości, nowa 
część miasta ze słynnymi monumentalnymi pomnikami m.in. Aleksandra i Filipa Macedońskiego oraz Pomnik Matki.  
Obiadokolację i nocleg w hotelu w Skopje.  
 
2 dzień  
Śniadanie i przejazd przez Park Narodowy Mavrovo – przejazd malowniczą trasą pomiędzy dwoma jeziorami: Mavrovo i Debar 
w otoczeniu górskich szczytów Szar Planiny oraz masywu Korab. Po drodze postoje panoramiczne i zwiedzanie jednego z 
klasztorów prawosławnych (Sv. Jovan Bigorski). Następnie przejazd do słynnej wsi Vevčani – niegdyś samozwańcza republika, 
gdzie znajdują się przepięknie wodospady. Przejazd przez malowniczo położoną nad Jeziorem Ochrydzkim miejscowość 
Struga, obok której znajduje się Kališta - zespół cerkwi i kaplic, wykutych w skałach nad samym brzegiem jeziora. Przyjazd do 
Ochrydy. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg nad Jeziorem Ochrydzkim. 
 
3 dzień  
Śniadanie, po którym spacer po Ochrydzie: antyczny teatr; wczesnochrześcijański kościół św. Sofii - jeden z najważniejszych 
zabytków Macedonii; cerkiew św. Pantalejmona z grobem św. Klimenta Ochrydzkiego, po południu rejs statkiem po Jeziorze 
Ochrydzkim do Klasztoru św. Nauma, miejsce spoczynku doczesnych szczątków tego kolejnego znanego ucznia Cyryla i 
Metodego. Zwiedzanie klasztoru, po którym degustacja potraw kuchni macedońskiej. Obiadokolacja i nocleg nad Jeziorem 
Ochrydzkim. 



 
 

 

4 dzień  
Śniadanie, po którym przejazd do Albanii. Przyjazd do Berat – „miasto-muzeum” wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, muzeum ikon z kolekcją dzieł wybitnego albańskiego pisarza ikon – Onufrego w katedrze Zaśnięcia NMP. Przejazd 
do Vlory – miejscowości u styku dwóch mórz – Adriatyckiego i Jońskiego. Obiadokolacja i nocleg w nadmorskim kurorcie - 
Vlorze. 
 
5 dzień   
Śniadanie, po którym przejazd w stronę południa kraju przez Góry Cika przełęczą Llogara (1027 m.n.p.m.), jedną z 
najpiękniejszych górskich tras Albanii. Postój w Parku Narodowym Llogara i na poszczególnych tarasach widokowych na 
morze (wspaniała panorama). Obiadokolacja i nocleg w Sarandzie nad Morzem Jońskim. 
 
6 dzień  
Śniadanie, po którym przejazd do Butrintu (UNESCO): ruiny rzymskich łaźni, amfiteatr z III w. p.n.e., świątynia Asklepiosa oraz 
baptysterium z VII w. i bazylika z V w. świadczące o chrześcijańskiej historii osady. Następnie przejazd do kurortu Ksamil 
słynącego z pięknych plaż i świetnej kuchni – obiad składający się z przysmaków nadmorskiej kuchni albańskiej i czas wolny 
nad morzem. Przejazd przez Góry Rrezome do Gjirokaster. Obiadokolacja i nocleg w Gjirokaster. 
 
7 dzień   
Śniadanie, zwiedzanie: Gjirokastër - twierdza oraz starówka z tradycyjną albańską zabudową i wąskimi uliczkami oraz muzeum 
w przepięknym starym domu typu warownego – kulli - rodziny Skenduli. Następnie miasto Tepelena – miasto słynnego Alego 
paszy z Tepeleny u zbiegu dwóch rzek: Drino i Wjosa, nieopodal którego znajdują się słynne gorące źródła siarkowe - albańskie 
termy (przerwa na rekreację i możliwość kąpieli). Przejazd do Macedonii, obiadokolacja i nocleg w ok. Ochrydy. 
 
8 dzień  
Śniadanie, po którym przejazd do Kanionu Matka – malownicze sztuczne jezioro z zaporą wodną na rzece Treska. Rejsem 
łodziami po jeziorze w obrębie kanionu rzeki połączony ze zwiedzaniem jaskini oraz regionalnym obiadem. Wieczorem 
przejazd na lotnisko i przelot do Warszawy. Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 
 

TERMIN:    23 - 30. 09. 2022 
CENA:         3480 zł + 120 EUR 
 

 
ZAPEWNIAMY: 
• komfortowy przejazd na całej trasie 
• przelot wraz z opłatami lotniskowymi 
• transfer z miejsca zbiórki na lotnisko i z powrotem 
• 7 noclegów w hotelach *** pokoje 2-os. z łazienkami 
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad 
• bilety wstępu i inne wydatki programowe 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15 000 zł, do 10 000 zł w RP 
• opłatę na TFG i TFP 
UWAGI: 
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
• Dokument podróży to aktualny paszport lub dowód osobisty z datą ważności min. 3 m-ce od daty powrotu do kraju 
 


