
 

 

Balkan Prime Tours Tel: +48 605 513 674 justyna@domacedonii.pl www.domacedonii.pl  
Tour Operator Skopje, Macedonia 

 
Do Macedonii  
Justyna Mleczak  

M: +389 78 44 99 98 office@balkanprime.tours www.balkanprime.tours 

Wyłączna przedstawicielka na Polskę:  
Justyna Mleczak 

 

GÓRY, WINO I SMAKI MACEDONII – KULINARNY TREKKING 

9 dni / 8 nocy (16.10-24.10.2021) 

Dzień 1, 16.10 

Lotnisko Skopje – Kratovo – Berovo 

Odbiór grupy z lotniska, przejazd w kierunku malowniczego miasta Kratovo, niegdyś jednego z najważniejszych 

przystanków handlowych w Imperium Osmańskim. Tu krzyżowały się drogi prowadzące do Dubrovnika, 

Belgradu, Sofii i Salonik, a dalej do Azji Mniejszej i Europy Zachodniej! Do dziś układ ulic pozwala prześledzić 

dawne zajęcia mieszkańców, rozpoznać dzielnice katolicką (chorwacką), prawosławną, muzułmańską i żydowską 

– obok siebie, niemal się przenikające. Wyrazem tej harmonii jest cerkiew zwana Kościołem Pokoju, na której 

fasadzie i we freskach splecione są symbole wszystkich Religii Księgi. 

Dziś Kratovo zachwyca zabytkowymi osmańskimi mostami i wieżami obronnymi, lecz przede wszystkim 

przyciąga osobowością swojego największego ambasadora – Stevce Donevskiego. To w jego liczącej trzysta lat 

chacie, pachnącej mieszanką ziół i przypraw, rozpoczniemy poznawanie Macedonii. 

Degustacja lokalnych specjałów oraz samodzielne przygotowywanie kratovskiej k’canej soli. Przerwa na 

kawę. 

Dalszy przejazd w kierunku Berova. Berovo wciąż jeszcze leży na uboczu szlaków turystycznych. Jednak ci, 

którzy tu dotarli, ulegli jego urokowi całkowicie. Położone w regionie pasma górskiego Maleshevo, zwanego 

przez przyjezdnych małą Szwajcarią, zachowało swój pasterski charakter. Na pierwszy nocleg zajedziemy 

do słynnego Hotelu Manastir, słynącego z aktywizacji lokalnej społeczności i podtrzymywania miejscowych 

tradycji oraz doskonałego, lokalnego jedzenia. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2, 17.10 

Berovo – Demir Kapija 

Śniadanie. Pierwszą część dnia przeznaczyć można na korzystanie z udogodnień hotelowych (SPA, masaże, 

basen, jacuzzi – zgodnie z obowiązującymi protokołami sanitarnymi) lub fakultatywnie na wspólną wycieczkę 

w okoliczne góry, do bacówek, w których powstaje słynny maleshevski ser bądź do Pehchevskich wodospadów. 

Po południu wyjazd do regionu, który stanowi kolejną dumę Macedonii – doliny Vardaru, gdzie uprawia się 

najlepsze macedońskie winogrona. Po całym dniu aktywności i widokowym przejeździe dotrzemy do 

miejscowości Demir Kapija. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
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Dzień 3, 18.10 

Demir Kapija (Popova Kula – Queen Maria Royal Winery) – Chiflik – Negotino – Demir 

Kapija 

Śniadanie. Po porannej kawie przygotujemy się na odkrywanie macedońskiego wina. Zaczniemy od teorii i 

wizyty w Muzeum Wina. Muzeum składa się z trzech działów: archeologii, galerii win i galerii historycznej. Stąd 

już krótka droga do najstarszej winiarni na Bałkanach, Royal Winery Queen Maria. Wybudowana ponad 

sto lat temu królewska winiarnia Aleksandra Karadziordzievicia była spełnieniem marzeń i ambicji władcy, który 

chciał stworzyć miejsce w najwyższej jakości winem na potrzeby wyłącznie rodziny królewskiej. Posiadłość 

została nazwana „Królową Marią” na cześć królewskiej małżonki, której willę można podziwiać do dziś. 

Po odwiedzinach królewskiej posiadłości całkowicie zmienimy klimat, udając się do małej wioski Chiflik, gdzie 

odwiedzimy lokalnych gospodarzy i spróbujemy domowych specjałów, w tym oczywiście – rakiji.  

Następnie udamy się do Negotino, które wraz z Kavadarcii znane są jako ojczyzna najlepszego wina i rakii w 

Macedonii, za sprawą żyznej ziemi i doskonałych warunków, zapewnianych przez słońce i dorzecze jeziora 

Tikvesh. Tu odwiedzimy pierwszą prywatną winnicę w Macedonii, powstałą w 1998 roku, Bovin Winery.  

Powrót do Demir Kapija, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4, 19.10 

Demir Kapija – Prilep – Demir Hisar – Bitola 

Śniadanie. Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd w kierunku Prilepu. Dziś zaplanowany mamy lekki trekking do 

dwóch oszołamiających miejsc w równie intrygującym, co kontrastowym mieście, Prilepie. Ruszymy szeroką 

ścieżką do pozostałości twierdzy Króla Marka, Markovi Kuli, w średniowieczu jednej z najpotężniejszych 

twierdz na Bałkanach. Po chwili przerwy udamy się szlakiem do Treskavca, tzw. Podniebnego Klasztoru, 

ukrytego tuż pod szczytem Zlatovrv. Wyłaniający się niespodziewanie w oddali klasztor robi niezwykłe wrażenie. 

Po odwiedzinach w klasztorze udamy się dalej, w kierunku nieznanego przemysłowi turystycznemu miasteczku, 

Demir Hisar. Tutaj czekać na nas będzie Alexandra Lozanovska i jej królestwo. Najpierw udamy się z 

gospodynią na jej organiczne poletko, gdzie przedstawi nam ona nie tylko filozofię swojej działalności, lecz także 

skarby Macedonii, w tym różnorodność i bogactwo papryk, ale także przybliży uprawę i metody zbioru i 

pozyskiwania tytoniu. Tytoń z tych okolic uchodzi za jeden z najlepszych na świecie i skupowany jest przez 

koncerny jak Marlboro. Suszący się na domowej konstrukcji stelażach tytoń to codzienny widok w tej części 

roku. 

Gdy wrócimy do Demir Hisar, wraz z gospodynią poznamy różnorodność paprykowych wyrobów w 

Macedonii, sięgających znacznie szerzej niż tylko popularny ajvar i lutenica. Czekać na nas będzie także 

domowe wino, a chętni będą mogli spróbować świeżo suszonego miejscowego tytoniu… 

Obiadokolacja/późny lunch w Demir Hisar. 

Przejazd do Bitoli, zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 
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Dzień 5, 20.10 

Bitola – Park Narodowy Galichica – św. Naum – Ochryda 

Śniadanie. Przejazd z Bitoli widokową trasą przez Park Narodowy Galichica w kierunku klasztoru św. Nauma. 

Odwiedzimy najsłynniejszy chyba klasztor w Macedonii, oblegany rokrocznie przez tysiące turystów i 

pielgrzymów, lecz nie będzie to główny cel naszej podróży. Po wizycie w klasztorze udamy się do sąsiadującego 

z nim sadu i farmy, gromadzącej inne bogactwa Macedonii – owoce. Tutaj w lipcu można podziwiać i 

próbować słynnych ochrydzkich czereśni, a we wrześniu i październiku zrywać białe i czerwone winogrona. 

Spędzimy czas w ukrytej farmie, na spacerach i prywatnej plaży, z naszymi gospodarzami, delektując się smakiem 

owoców, domowych soków i ciszą, towarzyszącą bezpośredniej okolicy klasztoru. 

Przejazd do Ochrydy, zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek lub dla chętnych spacer po Ochrydzie, skupiający 

się zarówno na historii mijanych zabytków, jak i – a może przede wszystkim – osobistych historiach 

mieszkańców, wciąż żywym rzemiośle i przenikaniu się nowych idei z tradycjami. 

Wieczorna kolacja w najwyżej położonym miejscu w Ochrydzie, u stóp twierdzy cara Samuela, złożona z 

charakterystycznych dla Ochrydy dań. 

Powrót do hotelu, nocleg. 

Dzień 6, 21.10 

Ochryda – Ramne – Ochryda 

Śniadanie, dzień wolny na odpoczynek w Ochrydzie.  

Późnym popołudniem udamy się do Ramne, wsi położonej nad Ochrydą na zboczach Parku Narodowego, niegdyś 

z powodu licznych młynów wodnych zaopatrujących miasto w mąkę. Tutaj ugości nas Natasza Nedanoska, z 

którą poznamy tajemnice ochrydzkiej kuchni. Wraz z Nataszą przygotujemy wspólnie ochrydzki komat, 

spróbujemy domowych past, lokalnych serów czy znaku rozpoznawczego Nataszy, sezonowych konfitur. 

Powrót do Ochrydy, nocleg. 

Fakultatywnie, poziom średniozaawansowany: wczesnym rankiem zaopatrzymy się w prowiant i wodę i 

wyruszymy z przewodnikiem w kierunku przełęczy Lipova Livada (1558 m n.p.m.). Stamtąd rozpoczniemy 

trekking na Lakosignoj (1973 m), skąd rozciąga się oszałamiający widok na dwa jeziora: Jezioro Ochrydzkie 

i Jezioro Prespańskie. Po drodze natkniemy się na liczne pozostałości po tzw. zapomnianym froncie 

macedońskim. Legendy mówią, że na zboczach Galichicy wciąż można znaleźć stuletni koniak, pozostawiony 

przez francuskich żołnierzy… Po przerwie śniadaniowej ruszymy dalej, w kierunku szczytu Bugarska Cuka 

(1801 m). Po przerwie na przekąskę i zdjęcia spokojnym tempem obierzemy kierunek na Ramne, gdzie czekać 

już na nas będzie królewki posiłek u Nataszy Nedanoskiej. 

Cena uzależniona od liczby uczestników. 
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Dzień 7, 22.10 

Ochryda – monastyr św. Jovana Bigorskiego – Janche – Galichnik – Janche 

 

Śniadanie. Przejazd w kierunku wsi Janche, po drodze odwiedziny w monastyrze św. Jovana Bigorskiego. 

Monastyr świętował niedawno tysiąclecie istnienia i jest jednym z najważniejszych monastyrów w 

Macedonii, cenionym także przez okolicznych muzułmanów! 

Wieś Janche jest doskonałym przykładem architektury regionu Mavrova, tzw. „kraju Mijaków”, uchodzących 

za najszlachetniejszą i najstarszą macedońską grupę etniczną. Tu poznamy historię macedońskiej pechalby, 

intrygującą grupę Macedońskich Muzułmanów oraz historię utraconego, domniemanego bogactwa lokalnych 

mistrzów, których sława ciągnęła się do Salonik, Egiptu i jeszcze dalej, na Wschód. W ramach łatwego, ale 

widokowo oszałamiającego trekkingu odwiedzimy najwyżej położoną wieś w Macedonii, słynny 

Galichnik. Wieś ta rozsławiona została przez odbywające się co roku wydarzenie znane jako „Galichka 

svadba” – wesele w Galichniku. Tutaj poznamy bogate weselne tradycje macedońskie oraz dowiemy się więcej 

o architekturze regionu. 

Zakwaterowanie w hotelu Tutto.  

Wieczorne Kitchen Show – kilkugodzinne kulinarno-storytellingowe show, prowadzone przez właściciela 

hotelu. W skład kolacji włączone będą wyłącznie sezonowe, lokalne produkty, a wszystkie dania będą 

przygotowywane na oczach uczestników. Nocleg. 

Dzień 8, 23.10 

Janche – wodospad Duf – Kanion Matka – Skopje 

Śniadanie. W ramach porannego rozbudzenia naszym pierwszym przystankiem będzie wieś Rostusze, skąd 

udamy się nad wodospad Duf. Odważni mogą spróbować zanurzyć się w lodowatej górskiej wodzie pod 

wodospadem… W Rostusze poznamy też grupę etniczną, która może pozwolić nam zrozumieć płynność i 

problematykę konstruktu, jakim jest tożsamość narodowa – tzw. Macedońskich Muzułmanów, Torbeszy. 

Dalszy przejazd w kierunku Kanionu Matka. Do Kanionu Matka przybywa niemal każdy turysta, odwiedzający 

Macedonię. To miejsce w sezonie wiecznie zatłoczone, choć nadal wzbudzające zachwyt i oszołomienie. Oaza 

dla pragnących uciec z walczącego ze smogiem, korkami i hałasem Skopje. Niewiele osób dociera jednak do 

ukrytego skarbu, zaledwie trzy kwadranse od parkingu przez Kanionem – monastyru Nikoli 

Shishevskiego. Chętni będą mieli szansę wspiąć się do monastyru i z góry podziwiać niesamowity kanion. 

Po czasie wolnym przejazd do Skopje. Zakwaterowanie w hotelu. Fakultatywny wieczorny spacer po mieście, 

pożegnalna obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 9, 24.10 Skopje – lotnisko Skopje 

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko. Zakończenie wycieczki. 
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GÓRY, WINO I SMAKI MACEDONII – KULINARNY TREKKING 
9 dni / 8 nocy 

Skopje – Skopje 
(wycieczka dopasowana do dostępnych lotów LOT Warszawa-Skopje) 

 10-11 osób 12-14 osób 
Cena za os. w DBL 889 € 809 € 

Dopłata do pokoju 1 os. 139 €  
 

 
 
 

Cena zawiera: 

• Zakwaterowanie w hotelach 3* i 4* 

• 8x śniadania I 8x obiadokolacje + wymienione w programie degustacje 

• Transport prywatnym minibusem na 18-24 miejsca 

• Opłaty drogowe oraz prywatnego kierowcę 

• Spotkania z lokalnymi bohaterami, wspólne warsztaty, rozmowy 

• Wizyta na farmie Divine Farms i poczęstunek 

• Opiekę na czas całego wyjazdu polskojęzycznej przewodniczki, Justyny Mleczak 

• Zniżka 10% na bałkańskie produkty sklepu internetowego Balkanito  

Cena nie zawiera:   
Ubezpieczenia; biletów lotniczych; opłat lotniskowych; biletów wstępów; napiwków i wydatków 

niewymienionych w zakładce „Cena zawiera” 
   

 
Hotele 

 BEROVO: Hotel Manastir (lub podobny): https://www.hotelmanastir.com.mk/  
 DEMIR KAPIJA: Popova Kula (lub podobny): http://www.popovakula.com.mk/  
 BITOLA: Hotel Shumski Feneri (lub podobny): http://www.sumskifeneri.com/  
 OHRID: Villa Arte (lub podobny): http://villaarte.mk/  
 JANCHE: Hotel Tutto (lub podobny): http://www.tutto.com.mk/  
 SKOPJE: Hotel Ambasador (lub podobny): https://hotelambasador-sk.com.mk/   

 
Uwagi: 

Kolejność zwiedzania może ulec osobisty lub paszport, ważne przynajmniej zmianie z przyczyn 
praktycznych niezależnych od organizatora. 

Wymagane dokumenty: dowód jeszcze trzy miesiące licząc od daty wjazdu do Macedonii. 
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