
 
 

 

REVELION OHRID MACEDONIA 

Craiova – Vidin – Sofia – Kyustendil – Skopje - Ohrid 

 

29.12.2019 - 02.01.2020 

 

Ziua 1: 

 

PITESTI - CRAIOVA – SKOPJE 

Plecare din Pitesti pe traseul Craiova –Vidin – Sofia – Kyustendil – Skopje, urmand ca in jurul orei 20 sa 
ajungem la  Best Western Hotel Turist 4*-, amplasat in centrul capitalei Macedoniei. 
Timp liber pentru vizitarea orasului Skopje, unul dintre cele mai importante orase din timpul Imperiului 

Roman, astazi capitala a Republicii Macedonia.  
Casa Memoriala “Maica Tereza”, o casa cocheta, cu o arhitectura deosebita si un interior modest, dar 

bine intretinut, cu cateva exponate: mobilier, fotografii, o copie dupa certificatul de nastere. Piata 
Macedonia, cu statui din marmura sau bronz, unde gasim statuia lui Filip al II-lea si statuia 
lui Alexandru Macedon, amplasate pe socluri impresionant de inalte; In centrul orasului, fata in fata cu 

parcul Skopje descoperim Muzeul National al Macedoniei si Galeria de Icoane. Acesta a fost fondat in 
secolul al XIX-lea si prezinta exponate adunate de municipalitatea orasului si de persoane importante din 
tara. Primul Pod de Piatra construit in secolul al VI-lea, forma de astazi fiind ridicata pe fundatia 

vechiului pod, in timpul sultanului Murat II, in prima jumatate a secolului al XV-lea. Biserica Sveti 
Spas, care ne impresioneaza prin arta decorativa a iconostasului sculptat in lemn Bazarul vechi din 

cartierul albanez, cu strazi inguste si intortocheate, pavate cu piatra cubica, moschei, hanuri. Tot aici se 
gasesc atelierele micilor mestesugari care-si expun produsele in magazine. 
Cazare Best Western Hotel Turist 4*- Skopje. 

 
Ziua 2: SKOPJE – OHRID 

Mic dejun. Plecam catre  Ohrid, un loc spectaculos de la istorie pana la panorama, listat in Patrimoniu 
Mondial UNESCO, unde descoperim mai intai centrul vechi al orasului: 
Biserica Sf. Sofia, unde vedem fresce din secolele al XII-lea si al XIII-lea, unele dintre cele mai 

importante realizari ale picturii bizantine de atunci; ⛪ Teatrul Antic din Ohrid, singurul teatru de tip 
elenistic din tara, folosit in trecut si pentru luptele gladiatorilor; 
Cazare + cina la Hotel Belvedere 4 * - Ohrid.          

 
Ziua 3: 

 

OHRID 

Mic dejun. Azi mergem la  cele mai frumoase obiective: 
Muzeul din Golful Oaselor Bay of the bones - este un loc cel puţin surprinzător. Nu vă așteptați nici la un 
muzeu, nici la oase. Pe o platformă susţinută de piloni de lemn, deasupra apei verzulii, numai cu lemn, 

lut, nuiele şi stuf, au fost construite mai multe case mai mari sau mai mici. Vom avea la dispozitie 
aproximativ 2 ore sa fotografiem casutele si lacul turcoaz.  

Manastirea Sfantul Naum, construita pe malul lacului, inconjurata de ziduri inalte transformate in chilii. 
Din curtea manastirii, o minunata panorama ne incanta privirea: Lacul Ohrid, orasul Pogradec din 
Albania si crestele muntilor strajeri. 

La final, daca este posibil, facem o plimbare cu barca la izvoarele Lacului Ohrid, unul dintre cele mai 
vechi și mai adanci lacuri din Europa, ce gazduieste un ecosistem acvatic unic, cu peste 200 de specii 
endemice. 

Seara sarbatorim trecerea dintre ani cu o cina festiva si o petrecere de senzatie, la restaurantul 
hotelului.Atmosfera va fi intretinuta de o trupa locala, care ne va incanta cu muzica live.  

Cazare Hotel Belvedere 4 * - OHRID. 
 

Ziua 4: OHRID   

Incepem prima zi din an cu o binemeritata relaxare. Dupa pranz, strangem gasca pentru plimbare* si 
after party – pentru cei pe care ii mai tin picioarele. 

*Ne vom plimba pe stradutele din centrul vechi al Ohridului si vom merge sa vizitam Biserica Sf Iovan. O 
bisericuță mică pe un colț de stâncă, din cărămidă roșie, pictată pe apa azurie a Lacului Ohrid; 
CINA FESTIVA - Cazare Hotel Belvedere 4 * - OHRID 

 
Ziua 5: OHRID – PITESTI 

Mic dejun. Ne luam la revedere de dimineata de la frumosul oras Ohrid  si pornim spre casa, pe acelasi 

traseu pe care am venit, urmand ca in jurul orei 24 sa ajungem la Pitesti.  
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Tarif: 350 euro 

 

 

Camera single, supliment 50 euro 
  
Tariful include: 

 
 transport autocar clasificat 3* 
 1 noapte de cazare +mic dejun la Skopje – hotel 4* 

 3 nopti de cazare +demipensiune la Hotel Belvedere 4*  in Ohrid 
 Cina de Revelion 

 Cina festiva pe 01.01.2020-Insotitor de grup   
 
Tariful nu include:   

 
 intrarea la obiectivele turistice 

 asigurare medicala de calatorie si storno, optionale dar recomandate 
 alte servicii decat cele mentionate in program 
 

 
INSCRIERE 
Rezervarea locului se face prin achitarea unui avans de 100 euro sau prin achitarea integrala a evenimentului.  

Diferenta de 250 euro trebuie achitata pana pe 20 noiembrie  
 

BINE DE STIUT 
MONEDA LOCALA: Denarul. Platile se pot face in euro in majoritatea cazurilor, insa exista magazine care accepta doar 
Denari. 

 
ACTE NECESARE: carte de identitate (CI) in termen de valabilitate sau pasaport valabil inca 6 luni de la intoarcerea in 
tara. Copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul 

parental al ambilor parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat, sau hotarare de divort 
definitiva in care i-a fost incredintat minorul, sau certificat de deces; in cazul in care copiii nu sunt insotiti de parinti, 

adultul care-i insoteste, va prezenta cazier juridic. Copiii sub 14 ani au nevoie de PASAPORT si NU pot parasi Romania in 
baza Certificatului de Nastere. Pentru mai multe detalii, iti recomandam sa suni la Ministerul Afacerilor Externe. 
 

ASIGURARE MEDICALA: Recomandam asigurare medicala pentru calatorie.  
 

 


