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MACEDONIA  - KWINTESENCJA
BAŁKANÓW - 

z przystankiem w Budapeszcie

       
Termin: 20.07- 31.07.2020

BAZYLIKA ŚW. WOJCIECHA W MIKOŁOWIE
opieka duchowa ks. Artur Sroga

Ochryda - w 1980 została uznana przez  UNESCO za część światowego dziedzictwa.
W mieście zachowały się liczne cerkwie (cerkiew św. Zofii z zachowanymi freskami z XI wieku, św. 
Pantelejmona, św Jana w Kaneo z XIV wieku, św. Klemensa z XIII wieku, św. Jerzego, św. Zauma, św. 
Petki, św. Stefana), ruiny bazyliki św. Erazma z IV wieku, ruiny twierdzy cara Samuela z X-XI wieku i 
starożytny teatr. W mieście działa muzeum piśmiennictwa słowiańskiego. 25 km na południe od Ochrydy
leży zabytkowy klasztor św. Nauma.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
Dzień  1  (20.07.2020): Wyjazd  z  ustalonego  miejsca  w  godzinach  porannych  (ok.  4:00).
Przejazd  przez  Czechy  i  Słowację.  Przejazd  do  ESZTERGOMU -  zwiedzanie  Bazyliki,
największego kościoła na Węgrzech. Następnie krótki pobyt w  VISEGRADZIE skąd roztacza
się cudowny widok na Dunaj. Przejazd do SZENTENDRE – spacer po uroczym klimatycznym
miasteczku, a na koniec pobytu w Szentendre wizyta w Muzeum Marcepana. Po zwiedzaniu
przejazd do BUDAPESZTU. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień  2  (21.07.2020):  Śniadanie.  Zwiedzanie  miasta:  Parlament -  symbol  miasta
(z  zewnątrz),  Bazylika  Św.  Stefana  -  miejsce  przechowywania  najważniejszej  węgierskiej
relikwii,  zmumifikowanej  dłoni  pierwszego  króla  Madziarów.  Spacer  po  najsłynniejszym
deptaku,  ul.  Vaci,  pełnej  restauracji  i  sklepów.  Można  będzie  skosztować  węgierskich
smakołyków w jednej z licznych cukierni, m. in.  w słynnej cukierni Gerbeaud. Chwila czasu
wolnego.  Następnie  godzinny  rejs  statkiem  po  Dunaju,  podczas  którego  poznamy  stolicę
Węgier  z  zupełnie  innej  perspektywy.  Obiadokolacja.  Po  zwiedzaniu  przejazd  do  hotelu,
odpoczynek. Nocleg.

Dzień 3 (22.07.2020): Śniadanie,  a po nim przejazd na dalsze zwiedzanie Budapesztu. Na
początek  wizyta  na  Wzgórzu  Zamkowym,  najbardziej  reprezentacyjnym  miejscu
w Budapeszcie, gdzie zobaczyć można Zamek Królewski - siedzibę węgierskich królów, kościół
św. Macieja oraz Basztę Rybacką, z której można podziwiać piękną panoramę miasta. Obiad.
Przejazd do Lasku Miejskiego z Zamkiem Vajdahunyad, który jest przykładem eklektyzmu w
architekturze.  Dla  chętnych  wizyta  na  basenach  termalnych  Szehenyiego.  Pierwsze  termy
powstały w XIX wieku, przez pewien czas był to największy tego typu obiekt w Europie. Dziś w
przepięknym  budynku  z  kolumnami,  kopułami  i  żółtymi  ścianami  znajduje  się  ogólnie  15
basenów  z  wodą  o  różnych  temperaturach.  Są  też  sauny,  gabinety  fizjoterapii,  masaże
i  pływalnia odkryta, a na zewnątrz dwa baseny z gorącą wodą. Dla osób nie korzystających
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z  kąpieli  czas  wolny  w  Budapeszcie.  W  czasie  wolnym  można  zwiedzić  Muzeum  Historii
i Sztuki położone nieopodal parku. Kolejno wizyta na Wyspie Małgorzaty – ulubionym miejscu
wypoczynku mieszkańców Budapesztu. Przejazd do hotelu Nocleg.

Dzień  4  (23.07.2020): Śniadanie,  wykwaterowanie  z  hotelu.  Przejazd  do  Macedonii.
Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

Dzień 5 – 10 (24 - 29.07.2020): Śniadanie. Wypoczynek nad jeziorem. Czas wolny na kąpiele 
wodne i słoneczne. Spacery po okolicy. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 11 (30.07.2020): Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu.  Wyjazd w drogę powrotną do
Polski. 

CENA:  2490  zł/os. przy grupie 45 uczestników

 Cena zawiera:
 transport: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, wc, dvd); 
 zakwaterowanie: 10 noclegów w hotelu, w tym 3 w Budapeszcie w hotelu 3* i 7 w

hotelu 3* w Macedonii (pokoje z łazienkami) 
 wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania i obiadokolacje
 opieka pilota - przewodnika na całej trasie wycieczki
 ubezpieczenie KL (koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych) 15 000 euro,

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 zł, oraz bagaż 1000 zł Signal
Iduna Polska S.A.

 składka na turystyczny fundusz gwarancyjny (zgodnie z dz. u. z 2016 r. poz. 187 i
1334) - 10 zł/os.

 bilety  wstępu  do  zwiedzanych  obiektów:  Bazylika  w  Esztergomie,  Bazylika  św.
Stefana, Muzeum Marcepana

 godzinny rejs po Dunaju w Budapeszcie
 rezerwację Mszy św.

Cena nie zawiera:
 zestawów audio guide dla każdego uczestnika – 10 euro/os.
 wstępu na termy w Budapeszcie – ok. 5700 HUF (tj. ok 80 zł/os)

FAKULTATYWNIE:
Istnieje możliwość zorganizowania wycieczek podczas pobytu w Macedonii:

KLASZTOR ŚW. NAUMA
  Zwiedzanie klasztoru św. Nauma

St.Naum zajmuje szczególne miejsce w historii Republiki Macedonii, szczególnie dla słowiańskich
narodów. Na gruzach swojego kościoła , który został zbudowany na początku X wieku, a po
zniszczeniu za czasów panowania turetyckiego i jego przebudowaniu od 1650 – 1711, w zasobnym
pomieszczeniu znajduje się grób św. Nauma. Według legend i zeznania wielu wierzących, serce św.
Nauma nigdy nie przestało bić...
  Zwiedzanie źródeł rzeki Crn drim około St. Naum

Same źródła, a ich jest 45, są położone w pobliżu klasztoru, które tworzą małe jezioro. Krystaliczna
czysta woda, sprawia ich wyjątkowymi źródłami, a prawie 50% dostaje się przez górę Galiczica od
jeziora Prespa. Małe jezioro utworzone przez źródła jest idealnym miejscem na objazd łódkami,
gdzie można zobaczyć wszystkie źródła pod wodą.
- Obiad ( tradycyjne macedońskie posiłki - sałata zelka,manastirsko sirenje,gibanica,
kaskaval, ajvar, sarmi, kebapcinja) – dopłata 30 euro/os.
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OHRID – STARE MIASTO 
Spacer z przewodnikiem po Starym mieście - największy dom obecnie przekształcony w piękne
muzeum, ofiarowane przez rodzinę Robevci ponad 80 lat temu., największy kościół z wieku IX –go
– St. Sofia, najstarsza struktura od III wieku p.n.e. - Starożytny amfiteatr. kościół St. Bogorodica -
Perivlepta. Dostając się na sam szczyt miasta, mamy okazję zobaczyć twierdzę króla Samoila gdzie
czeka  nas  przepiękny  widok  całego  miasta  Ohrida,   Kościół  św.  Klemensa,  a  także  pierwszy
uniwersytet., kościół św. Kaneo skąd mamy doskonały widok na największe, najstarsze i zarazem
najgłębsze jezioro na Bałkanach - jezioro Ohrid. Powrót łódkami z Kaneo do portu.
Uwaga: Zwiedzanie domu rodzinnego Robevci i kościoła St. Sofija, odbywa się na zewnątrz.
Cena zawiera: usługę przewodnika, wstępy (St. Bogorodica - Perivlepta, twierdza króla Samoila,
Kościół św. Klemensa), łódki (Kaneo do portu) - dopłata 20 euro/os.

Przedstawiona oferta jest jedynie propozycją cenową i nie stanowi umowy w rozumieniu prawa handlowego. 
Wszelkie niezbędne rezerwacje zostaną dokonane po podpisaniu umowy.   
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