
 
 

MAKEDONIJA Z LETALOM 
TERMIN: 29.05. – 02.06.2020 

CENA: 440,00 € (pri minimalni prijavi 45 potnikov) 

 
1. dan, 29.05.2020  

Zbor potnikov na dogovorjenih mestih in vožnja do letališča Jožeta Pučnika. Po ureditvi 

formalnosti se bomo prijavili na let proti Nišu. Polet letala  proti Nišu je predvidoma ob 

15.55 uri iz letališča Brnik in pristanek na letališču Niš, kjer bomo pristali ob 17.20 uri po 

lokalnem času. Na letališču nas pričaka avtobus in lokalni vodnik. Odpravili se bomo proti 

srbsko makedonski meji in naprej do Skopja. Večerni prihod v Skopje in kratka 

panoramska vožnja po mestu. Večerja v hotelu.  Ker je hotel lociran v centru mesta, se 

boste lahko po želji po večerji še odpravili na kakšen večerni sprehod. Nočitev v hotelu. 

 

2. dan, 30.05.2020 

Po zajtrku, okoli 8.00 ure, se bomo zbrali na recepciji in se z vodnikom podali na ogled 
Skopja,  v obnovljeno mestno središče. Avtobus nas bo popeljal do Trdnjave, nato se 
bomo na ogled odpravili peš – pot ni zahtevna.  Najprej si bomo ogledali cerkev sv. 
Spasa, potem pa se odpravimo v Turško čaršijo, ogledali si bomo tudi Saraj (prenočišče iz 
turških časov) tako, da boste videli islamsko in krščansko dediščino. Nato se odpravimo 
čez stari Kamniti most iz 16 stoletja in čez reko Vardar. Obiskali bomo še muzej, ki je 
posvečen mati Terezi in se sprehodili do znamenite železniške postaje, ki je bila 1963 uničena v hudem potresu.  
Povratek proti avtobusu, ki  nas bo čakal ob dogovorjeni uri v bližini hotela. Nekaj prostega časa, nato pa se okoli  11. 
ure odpravimo proti Ohridu. Po približno 1 uri vožnje se bomo ustavili za počitek ter ogled vinske kleti, kjer bomo 
imeli degustacijo 3 vin in tradicionalno kosilo. Glede na dogovor sledi srečanje z Borka, združenje zdravljenih žensk za 
rakom na dojki.  Po kosilu se odpravimo naprej proti  Bitoli (približno 2 uri vožnje). Skupaj si bomo ogledali mesto. 
Mesto, ki je nekdanje glavno mesto Makedonije iz časa Turške imperije, kjer so še danes konzulati raznih držav med 
katerimi je tudi konzulat  Slovenije. Imeli boste tudi nekaj prostega časa za kakšno kavico. Po ogledu pa se odpeljemo 
vse do Ohrida, kjer se namestimo v hotel, ki je na začetku Ohridske promenade in je od obale/trga oddaljen  ca 750 
metrov. Do trga vodi pot po najstarejši  ulici, ki je polna trgovinic. Večerja v gostilni Cun, ki je takoj pri pomolu (ribji 
menu-ohridska postrv ) ob živi glasbi. Nočitev v hotelu. 
 
3. dan, 31.05.2020 

Po zajtrku se sprehodimo skozi mesto, cca 60 minut sproščene hoje, ogledali si bomo 

znamenitosti: pristanišče, staro čaršijo, cerkev Sv. Sofije, amfiteater, Sv. Jovan Kaneo, Sv. 

Kliment, Klimentovo univerzo, galerijo ikon. Nekaj prostega časa, nato pa se bomo vkrcali 

na ladjo in se odpeljali na jug Ohridskega jezera do albanske meje. Prispeli bomo do izvira 

reke Drin, ter samostana SV. Naum, katerega si bomo ogledali. Tam  nas bo čakal tudi 

avtobus, s katerim se bomo vrnili v Ohrid. Na ta dan bomo imeli večerjo zopet zunaj v eni od restavracij on uživali ob 

živi glasbi.  

 

4. dan, 01.06.2020  

Po zajtrku se bomo ob 09.00 uri zbrali na recepciji in sledi  povratek proti Srbiji na relaciji  

Kičevo—Gostivar- Tetovo- Skopje. V Skopju bomo naredili postanek za kosilo. V Skopju se 

bomo tudi poslovili od našega  

 



 
 

 

lokalnega vodnika, nato pa se odpravimo naprej proti makedonsko srbski meji in vse do kraja Leskovac, kjer se bomo 

namestili v hotelu. Večerja v hotelu in nočitev. 

5. dan: 02.06.2020 

Po zajtrku se bomo odjavili iz hotela in se odpeljemo do letališča Niš. Po opravljenih formalnostih se prijavimo na let 

proti Ljubljani. Let iz Niša je predvidoma ob 12.00 uri s pristankom v Ljubljani ob 13.25 uri. 

 
 

Vrstni red programa se lahko spremeni glede na potrditve na destinacijah! 
 

 

 

CENA VKLJUČUJE: 

- letalski prevoz Ljubljana – Niš – Ljubljana 
- 1 kovček do teže max  23kg + 1 kos majhna ročna prtljaga do teže max 8kg 
- Transfer  do letališča Ljubljana 
- Avtobusni prevoz na dani relaciji 
- Lokalno vodenje 
- 1 x polpenzion v hotelu 3* v Skopju v dvoposteljnih sobah 
- Degustacija v vinski kleti (3 vzorci) in kosilo 
- 2 x nočitev z zajtrkom v Ohridu 
- 2 x večerja v restavraciji v Ohridu z živo glasbo 
- Vožnja z ladjo po Ohridskem jezeru 
- Vstopnina v samostan Sv. Naum 
- 1 x kosilo v Skopju ( 01.06.) 
- 1 x polpenzion v hotelu 3* v Leskovcu 
- Zunanje oglede po programu 
- Spremstvo na poti in organizacija izleta 
- Nezgodno zavarovanje potnikov 

 


