
 
 

 

 

Macedonia 8 dni 
 

Organizator 

 
Organizator (Polska): TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne.  

 

Przedstawiciel (Gruzja): LLC TAMADA TOUR, Ketevan 

Tsamebuli 64-66/136 A, Avlabari district, 0120 Tbilisi, Gruzja. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,  

tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE), 

e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 8 dni 
 

SKOPJE – STOBI – KAVADARCI – DEMIR KAPIJA – PRILEP – 

KRUŠEVO – BITOLA – PRESPA – JEZIORO OCHRYDZKIE – 

OCHRYDA – DEBAR / TETOVO – KANION MATKA – SKOPJE  

 

 
 

1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie. 

Wylot do Skopje. Spotkanie z pilotem Tamada Tour. Transfer z 

lotniska do centrum miasta. Spacer historyczno-kulturowy po 

Skopje. Odkryjemy dzieje miasta, które „rośnie nie wzdłuż, lecz 

w głąb”. Zwiedzimy dzielnicę, która uchodzi za nieoficjalną 

stolicę mniejszości etnicznej bałkańskich Romów. Poznamy 

sylwetkę wybitnego cesarza bizantyńskiego Justyniana 

Wielkiego, który urodził się w Taurez, ok. 20 km od stolicy 

Macedonii Północnej. Odszukamy też polskie ślady – dowiemy 

się, jak zespół polskich inżynierów odbudował Skopje po 

trzęsieniu ziemi, gdzie znajdowały się „polskie domki”, które 

skopijskie muzeum jest trochę polskim muzeum oraz skąd tyle 

polsko-macedońskich małżeństw w obu krajach? 

Zakwaterowanie w hotelu i powitalna kolacja z muzyką. Nocleg. 

 

 
 

2. dzień – śniadanie. Wyjazd do Stobi, najważniejszego 

stanowiska archeologicznego w Macedonii z ruinami 

starożytnego rzymskiego miasta, leżącego na skrzyżowaniu 

antycznych szlaków handlowych, w tym słynnej Via Egnatia.  

 

 
 

Przejazd do Kavadarci, gdzie odwiedzimy rodzinę 

ikonografów. Poznamy tajniki pisania ikon i tworzenia 

ikonostasów, spróbujemy swoich sił w warsztacie ciesielskim 

pod okiem mistrza cechu, a także zostaniemy ugoszczeni 

macedońskimi przysmakami i domowym winem.  

 

 
 

Po południu przejazd do krainy macedońskiego wina – doliny 

Wardaru. W Demir Kapija zwiedzimy najstarszą winiarnię na 

Bałkanach, założoną w czasach króla Karadziordzievicia 

(degustacja wina dla chętnych za opłatą 5–20 EUR/os.). 

Przejazd do hotelu na kolację i nocleg. 

 



 
 

 

 
 

3. dzień – po śniadaniu wyjazd do miasta Prilep, gdzie zamiast 

papryk na balkonach i płotach suszy się… tytoń! Region słynie 

z wysokiej jakości tytoniu, skupowanego przez renomowane 

koncerny, m.in. Marlboro. Odwiedzimy Muzeum Tytoniu, 

jedyne takie na Bałkanach i jedno z największych w Europie, 

poświęcone historii, uprawie i wykorzystaniu tytoniu na całym 

świecie. Muzeum posiada kolekcję ponad 750 eksponatów: fajki, 

cygara, tabakierki, cygarniczki, popielniczki, szisze, krajarki i 

rozdrabniacze, zapalniczki, tace i pudełka na tytoń i papierosy, 

a także archiwalne materiały reklamowe, dokumenty, grafiki, 

zdjęcia i księgi (rarytasem jest „Tabacologia” Johanna Neandera 

z 1626 r.). Zobaczymy tu m.in. tabakierę z drugiej ekspedycji 

Krzysztofa Kolumba i fajkę sułtana Krymu, dowiemy się, jakie 

postaci historyczne paliły fajki albo papierosy, żuły czy wciągały 

tytoń. Wiele zabawnych i zaskakujących anegdot na pewno 

zapadnie nam w pamięć! Po przerwie kawowej przejazd do 

Kruševa. Kolacja i nocleg w hotelu. 

 

 
 

4. dzień – po śniadaniu cały dzień przeznaczymy na odkrywanie 

miasta Kruševo, gdzie co drugi budynek to żywy skansen 

kultury macedońskiej i wołoskiej. Naszymi przewodniczkami 

będą kobiety z organizacji Women of Krushevo, które 

opowiedzą nam więcej o miejscowej kulturze, tradycjach, a 

także o mniejszości wołoskiej i wołoskich specjałach. Od 

późnego średniowiecza Kruševo było miastem kupców, artystów 

i rzemieślników, którym poświęcono lokalne muzea – 

odwiedzimy te zgodne z zainteresowaniami grupy, np. muzeum 

Tosze Proeskiego, piosenkarza, który prawie został świętym, 

etnograficzną galerię Nikoli Martinoskiego, 

modernistycznego malarza, którego mentorami podczas 

studiów w Paryżu byli Roger Bissière i Moïse Kisling, jak również 

Makedonium – przypominający Gwiazdę Śmierci z 

„Gwiezdnych wojen” pomnik Republiki Kruszewskiej i rewolucji 

z 1903 r. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie i aktywności. 

Kruševo to najwyżej położone miasto w Macedonii Północnej i 

jedno z najwyżej leżących na Bałkanach, a malownicze górskie 

krajobrazy zachęcają do przejażdżek konnych i paraglidingu 

(atrakcje dla chętnych, za dodatkową opłatą). Wieczorem 

kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg. 

 

 
 

5. dzień – po śniadaniu przejazd do Bitoli, stolicy 

macedońskiego filmu, słynącej z życia kawiarnianego i 

najciekawszych lokalnych start-up’ów. Będziemy spacerować, 

odpoczywać i podziwiać zakątki miasta, w którym zachowały się 

antyczne ruiny osady Heraklea Linkestis z fragmentami 

wczesnochrześcijańskiej bazyliki, bizantyjskiej twierdzy i teatru. 

Zobaczymy też zabytki z okresu panowania tureckiego: meczety 

(XV, XVI w.), targ Bezisten (XVI w.), wieżę zegarową Saat Kula 

(XVI w.) i inne atrakcje Bitoli. Następnie odwiedzimy pobliskie 

gospodarstwo Spirit of Prespa, gdzie wielbiciele ryb będą 

mogli spróbować suszonych na słońcu, prażonych cironek i 

innych przysmaków. Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg. 

 

 
 

6. dzień – śniadanie. O poranku wybierzemy się nad najgłębsze 

na Bałkanach, krystaliczne jezioro Ochrydzkie, które leży na 

granicy Macedonii Północnej i Albanii, i jest kultową atrakcją 

przyrodniczą obu krajów. Na południowym brzegu jeziora 

zwiedzimy klasztor św. Nauma, jeden z najważniejszych 

monastyrów w Macedonii. Następnie udamy się w 

niezapomniany rejs po jeziorze Ochrydzkim. Z południa 

przepłyniemy na północ, by zwiedzić miasto Ochryda. 

Zobaczymy twierdzę cara Samuela, niezwykle fotogeniczną i 

znaną z macedońskich pocztówek cerkiew św. Jana Teologa 

w Kaneo oraz stanowisko archeologiczne Plaošnik, gdzie św. 

Klemens z Ochrydy założył cerkiew św. Pantaleona (893 r.) i 

Ochrydzką Szkołą Literacką (886 r.), czyli najstarszy 



 
 

 

uniwersytet słowiański. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu. 

Kolacja i nocleg.       

 

 
 

7. dzień – śniadanie. Rano, w zależności od decyzji grupy, 

zwiedzimy wybraną świątynię: najstarszy w Macedonii monastyr 

św. Jana Chrzciciela w Debar (1020 r.; przechowuje 

kilkadziesiąt relikwii, w tym fragment Krzyża Chrystusowego) lub 

Kolorowy Meczet w Tetova (jest to świątynia bektaszytów, 

wyznawców jednego z odłamów islamu, który wywróci nasze 

pojęcie o tej religii do góry nogami). Następnie ruszymy w drogę 

do kolejnej słynnej macedońskiej atrakcji przyrodniczej: 

kanionu Matka z malowniczymi jaskiniami, jeziorem w wąwozie 

i skrytymi w lasach średniowiecznymi klasztorami. Po wędrówce 

przejazd do Skopje. Czas wolny na kawę. Dla chętnych rejs 

motorówkami i zwiedzanie jaskini Vrelo, jednej z najgłębszych 

jaskiń podwodnych świata (atrakcje fakultatywne, za dodatkową 

opłatą) lub lekki trekking (0,5 h w jedną stronę) do górskiej 

cerkwi, skąd roztacza się widok na kanion. Zakwaterowanie w 

hotelu w Skopje. Pożegnalna kolacja. Nocleg. 

 

8. dzień – śniadanie. W zależności od godziny wylotu możliwy 

czas wolny na ostatnie zakupy i spacer po Starym Bazarze. 

Transfer na lotnisko w Skopje. Odprawa i wylot na lotnisko 

Chopina w Warszawie. 

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Jezioro Ochrydzkie. Na Ziemi jest tylko kilka takich fenomenów 

natury: Bajkał w Rosji, Tanganika w Afryce i ono: Jezioro 

Ochrydzkie na granicy albańsko-macedońskiej. Najgłębsze 

jezioro Bałkanów (do 288 m) – powstałe ok. 5 mln lat temu, w 

epoce pliocenu, i wpisane na listę rezerwatów biosfery UNESCO 

– jest prawdopodobnie najbardziej zróżnicowanym biologicznie 

jeziorem świata! Czy spoglądając w błękitnolazurową toń, 

zachowującą wyjątkową przezroczystość do nawet 22 m, 

dojrzymy któreś z endemicznych gatunków ryb, skorupiaków, 

ślimaków i roślin? A może pośród dziewiczych trzcin i mokradeł 

lub na tle malowniczych albańskich gór będziemy mieli 

szczęście dostrzec pelikana kędzierzawego, podgorzałkę 

zwyczajną, orła plamistego albo cesarskiego? Jakie inne 

przyrodniczo-kulturowe niespodzianki odkryjemy nad brzegiem 

Jeziora Ochrydzkiego, które dało imię swojemu kosmicznemu 

bratu na księżycu Saturna – Tytanie? Skały, otoczone błękitem 

Morza Śródziemnego.  

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Macedonia 8 dni, wycieczka objazdowa.  

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: szczegóły u Organizatora. 

 

W cenie: 

− loty Warszawa – Skopje – Warszawa, 

− transfery lotnisko – hotele – trasa wycieczki (klimatyzowany bus), 

− noclegi w hotelach 3–4* (pokoje 2-os. z łazienkami), 

− wyżywienie (śniadania, kolacje), 

− wejścia biletowane do atrakcji, 

− rejs po jeziorze Ochrydzkim, 

− hiking w kanionie Matka, 

− zwiedzanie Muzeum Tytoniu, 

− warsztaty ikonopisania, 

− wizyty w lokalnych winiarniach, 

− wizyty na lokalnych bazarach, 

− pokazy kultury i tradycji, 

− kameralna grupa, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour, 

− ubezpieczenie KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 
 

Cena nie obejmuje:  

− usług bagażowych w hotelach i na lotniskach, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-os. w 

hotelach ok. 200 USD/os.),  

− degustacji wina w Demir Kapija (5–20 EUR/os.), 

− lunchy, przekąsek, napojów do posiłków oraz innych napojów 

bezalkoholowych i alkoholowych nieujętych w programie wycieczki, 

− zwyczajowych napiwków, 

− biletowanych atrakcji fakultatywnych (paragliding, przejażdżka konna, 

zwiedzanie jaskini Vrelo, aktywności indywidualne w czasie wolnym), 

− opcjonalnych opłat za fotografowanie i filmowanie w zwiedzanych 

obiektach, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− usług niewymienionych w programie wycieczki. 

 
© 2022 TAMADA TOUR. Prawo do błędów w druku zastrzeżone. Oferujemy 
wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie. Program nie 
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. 
www.tamadatour.pl 


