
PTTK Oddział w Rzeszowie  
B I U R O   P O D R Ó Ż Y 
ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów, tel. + 48 017 852 88 60 
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Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie  
powiązanych usług turystycznych woj. podkarpackiego nr 044/04 

 

 

        M A C E D O N I A 

      P Ó Ł N O C N A 
         Serce Bałkanów 

 

Program - propozycja:  

1 dzień:  

wyjazd z Krakowa o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.  

2 dzień: 

kontynuowanie podróży przez Serbię, wjazd do Macedonii. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

w miejscowości pomiędzy Tetovo a Gostivar. 

3 dzień: 

śniadanie, wycieczka piesza w Górach Śar Planina na trasie: Gjugjevishte – Wielka Rudoka (2658 m 

n.p.m.) najwyższa góra Kosowa– Gjugjevishte [czas przejścia ok. 9 godz., uwaga: trasa długa, autokar 

nie dojedzie do miejsca startu i mety wycieczki, dojazd miejscowy]. Obiadokolacja, nocleg.  

4 dzień: 

śniadanie, wycieczka piesza w Górach Bistra na trasie: Galichnik – Medenica (2163 m n.p.m.) – 

Galichnik [czas przejścia ok. 7 godz.] przejazd przez Park Narodowy Mavrovo, Monastyr Sveti Jovan 

Bigorski- przepięknie rzeźbiony ikonostas „szkoły debarskiej”. Obiadokolacja, nocleg.  

5 dzień: 

śniadanie, wycieczka piesza w Górach Jablanica na trasie: Górna Belica – Wielki Kamień (2257 

m n.p.m.) – Górna Belica [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.  

6 dzień: 

śniadanie, wykwaterowanie, Ochryd – zwiedzanie miasta (UNESCO) m.in.: Sobór arcybiskupi św. Zofii, 

teatr rzymski, cerkiew św. Jana Kaneo, twierdza cara Samoila, promenada nadmorska, rejs łodzią po 

Jeziorze Ochrydzkim, czas wolny. Zakwaterowanie, wieczorem możliwość kąpieli w jeziorze, 

obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień: 

śniadanie, wykwaterowanie, Gradiste – rekonstrukcja dawnej wioski rybackiej, Monastyr Sveti Naum 

– jeden z najpiękniejszych w Macedonii założony przez ucznia Cyryla i Metodego. Wycieczka piesza 

w Górach Galićica na trasie: Baba – Magaro (2254 m n.p.m.) – Baba [czas przejścia ok. 4 – 5 godz.] 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

8 dzień: 

śniadanie, wycieczka piesza tzw. „skalną drogą” (klamry, liny) w Górach Baba na trasie: hotel Molika 

– schronisko Kopanki – Stiv (2468 m n.p.m.) – Pelister (2601 m n.p.m.) – Kunina stena – hotel Molika 

[czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

9 dzień: 

śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez Macedonię, Serbię. 

10 dzień: 

dalszy przejazd przez Węgry, Słowację, planowany przyjazd do Krakowa ok. godz. 8.00. 

 

 

 

* członkowie PTTK 

 

 

 

  

NR IMPREZY TERMIN CENA dla 1 osoby, 

przy grupie 45 osób 

…/23 08.09-17.09.2023 r.   2340 zł* 

2390 zł 

ATUTY WYCIECZKI: 
 

• WYŻYWIENIE 
W CENIE 

• GÓRY + 
ZWIEDZANIE 

• REJS ŁODZIĄ 
 
 

http://www.pttkrzeszow.pl/
mailto:biuro@pttkrzeszow.pl


Warunki płatności:  

zaliczka w wysokości minimum 20 % wartości imprezy płatna do 14 dni od daty dokonania rezerwacji. 

Całą kwotę należy uregulować do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 

Świadczenia zawarte w cenie:  

przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota – przewodnika górskiego, 7 noclegów w hotelu 

/**/***/**** lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, 

ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 

6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA, obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (20 PLN/os.).   

 

Cena nie zawiera:  

koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz 

inne obligatoryjne opłaty - 70 EUR/os.  

 

Uwaga:  

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Wycieczka ma charakter górski, trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej.  
 

 
 

 
 
 


