МАКЕДОНСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ
Тиймбилдинг програма за колективи и
приятели

1-ви ден
Отпътуване. Преминаване на граничните пунктове Гюешево и Деве баир.
2-ри ден
Пристигане в Охрид преди обяд. При възможност настаняване в хотела. Свободно време. Пешеходна
туристическа програма на града с местен екскурзовод: Паметника на Св. Св. Кирил и Методий,
Площада и пристана на града, Паметника на Св. Климент Охридски – патрона на града, Къщата на
братя Робеви/гледа се отвън/, Катедралната църква “Св. София”, Амфитеатъра, Църквата “Св.
Богородица – Перивлепта”, Галерията на икони, Църквата Св. Климент (Плаошник)”, където се
намират мощите на Кл. Охридски- Раннохристянската базилика, Самуиловата крепост – короната на
града. Свободно време. По желание вечеря в заведение или ресторанта на хотела с македонска музика
на живо (срещу допълнително заплащане). Нощувка.
3-ти ден
Закуска. Отпътуване за град Струга. Разглеждане на града: изтичането на река Църни Дрим от
Охридското езеро, моста на поезията над Църни Дрим, Струмската чаршия, къщата на братя
Миладинови( разглежда се отвън). Отпътуване за с. Калище : комплекс Калище – пещерни църкви
Св.Атанас, Св. Апостоли Петър и Павел, църквата Света Троица, Стария чинар – хилядолетното дърво в
града и др. Следобяд отпътуване за манастира "Св. Наум". По пътя посещение на Билянини извори.
Минаване покрай националния парк “Галичица“ и залива на Коските. Разглеждане на “Св. Наум”:
църквата "Св. Св. Арахангел Михаил и Гавраил"и параклиса "Св. Петка" със светена вода. Свободно
време. Връщане обратно в Охрид. По желание вечеря в македонско заведение с музика на живо.
Нощувка.
4-ти ден
Закуска. Отпътуване за гр. Скопие: Панорамна автобусна обиколка на града Каменния мост, Скопското
кале, църквата "Св.Спас" с гроба на Г. Делчев, къщата на майка Тереза/отвън/. Отпътуване за България.
Пристигане късно вечерта към България.

Цена: определя се от града на отпътуване по желание на групата.
Цената включва:
 Транспорт с комфортен автобус;
 Пътни и магистрални такси;
 2 нощувки, 2 закуски на блок маса в хотел 3* или семеен хотел 2+*; на човек в двойна или
тройна стая






Екскурзоводско обслужване по пътя;
Туристическа програма в Охрид;
Екскурзия до Струга и с.Калище
Екскурзия до Св.Наум и Билянини извори

Цената не включва:
 Доплащане за единична стая – 40 лв.
 Доплащане за медицинска застраховка за лица 70-84.99 г. с лимит 5000 € – доплащане 6.00 лв.;
лица над 85 год. не се застраховат;
 Традиционна македонска вечер с жива музика, танци и богато меню - 25 лв при мин. 20
желаещи;
 Входни такси на музеите- РАЗХОДКА С КОРАБЧЕ по езерото – 10 лв при 15 или 30 души.;
Катедралната църква Света София – 2 евро, Света Богородица Перивлепта – 2 евро,
Самуилова крепост – 0.5 евро, Пещерните Църкви -2 евро, Свети Наум – 2 евро, църквата
Свети Спас в Скопие – 2 евро . Общо около 22 лева /препоръчително е да бъдат заплатени
предварително или най-късно в деня на отпътуване/;


Офертата е валидна при минимален брой на участници от 30 души.



При резервация се заплаща 30% аванс. Остатъкът от сумата е дължим 14 дни преди датата
на отпътуване.



Необходими документи – валиден документ за самоличност: международен паспорт или лична
карта; за лицата под 18 години, пътуващи сами или пътуващи с единия от родителите –
освен валиден документ за самоличност се изисква и нотариално заверена декларация за
съгласие /съответно от единия или двамата родители/, че са съгласни детето им да пътува в
чужбина - оригинал и копие и акт за раждане – копие.



Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на
програмата.



За да бъде Вашето изкарване приятно, бъдете подготвени с ниски и удобни обувки. Не
забравяйте фотоапарати и добро настроение!



Глоба за плюене, хвърляне на фас или боклук на обществено място – 50 евро.



Валутен курс: 1 EUR = 61,06 MKD (македонски денар) 1 BGN=30 MKD



*Часово време: България: 12.00 ч.



Телефони за връзка с туроператора:

Македония: 11.00 ч.

Бюро Русе – 0885 853 563 ruse@albenatour.bg
Бюро Добрич – 0885 853 083 dobrich@albenatour.bg
Бюро Варна – 0885 853 559 varna@albenatour.bg
Бюро Габрово – 0885 853 792 gabrovo@albenatour.bg
Бюро София – 0885 853 098 sofia@albenatour.bg
Бюро Пловдив – 0885 853 094 plovdiv@albenatour.bg
Цветелена Цонева - 0879 399 948 ts.tsoneva@albena.bg

