
P.H.U.”PIOTREX” BIURO PODRÓŻY    
PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE PIOTR-TRAVEL 

 

Dzień 1 (18.09) PRZYLOT DO MACEDONII 
Zbiórka uczestników na lotnisku Okęcie 2 godz. przed wylotem. Transfer do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
Dzień 2 (19.09) VODNO - SKOPJE  
Po późnym śniadaniu zwiedzanie stolicy rozpoczniemy od panoramicznego widoku na 
miasto z góry. Wyjedziemy kolejką linową na wzgórze Vodno, dominującego nad 
miastem. Kolejno zwiedzanie centrum to spacer po wzgórzu górującym nad centrum, 
gdzie znajdują się pozostałości twierdzy Kale. Następnie ruszymy w kierunku Starego 
Bazaru, gdzie można poczuć klimat dawnych Bałkanów. Stary Kamienny Most nad 

Wardarem zaprowadzi nas do nowej części miasta, wybudowanej po wielkim trzęsieniu ziemi w 1963r. i intensywnie 
zmienianej w ostatnich latach w ramach kontrowersyjnego już projektu "Skopje 2014". Skopje to również miasto 
rodzinne Matki Teresy, zobaczymy poświęcony jej Dom Pamięci (w kaplicy Msza Święta). Czas wolny. Obiadokolacja i 
nocleg.  

Dzień 3 (20.09) KANION MATKA - KLASZTOR BIGORSKI 
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Kanionu Matka, malowniczo utworzonego na rzece Treska. Tam 
popłyniemy łodziami w rejs po rzece i wejdziemy do jaskini. Przejazd w stronę Parku Narodowego Mavrovo,  
największego Parku jaki znajduje się na terenie Macedonii. Na terenie Parku znajduje się kompleks klasztorny św. 
Jana Chrzciciela, zwany klasztorem Bigorskim od "bigoru", skał z których został zbudowany. Jest to jedna z 
ważniejszych ostoi chrześcijaństwa w zachodniej części kraju. W środku znajduje się niezwykle misternie 
wyrzeźbiony przez miejscowych artystów ikonostas - najpiękniejszy w całej Macedonii. Przejazd nad jezioro 
Ochrydzkie.  Obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 4 (21.09) OCHRYD - SV. NAUM 
Po śniadaniu i mszy świętej w kościele katolickim w centrum miasta, 
zwiedzanie najpiękniejszej starówki w kraju -  Ochrydu (UNESCO). Podczas 
spaceru zobaczymy wspaniale zachowaną historyczną część miasta. 
Zobaczymy m.in. katedralną cerkiew św. Sofii, antyczny teatr, cerkiew 
Perivlepty z najciekawszymi i doskonale zachowanymi freskami, wzgórze 
Plaosznik - miejsce gdzie spoczywa św. Klemens i skąd rozciąga się 
wspaniały widok na jezioro, położone na wysokości prawie 700 m n.p.m., 
otoczone wysokimi górami.  
Po czasie wolnym przejazd do kompleksu klasztornego św. Nauma.  Sam 
klasztor św. Nauma jest to miejsce gdzie zgodnie z legendą można usłyszeć bicie serca świętego. Rejs łodzią w 
rezerwacie przyrody do źródeł rzeki Czarnego Drimu.  Obiadokolacja i nocleg. 



Dzień 5 (22.09) TIRANA – KRUJE 
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na teren Albanii. Zwiedzanie stolicy 
kraju, Tirany: spacer po centrum z historycznymi i współczesnymi obiektami 
rozpoczniemy od Placu Skanderbega, który jest sercem stolicy, dalej 
przejdziemy bulwarami w kierunku Placu Matki Teresy. W trakcie spaceru 
wejście do jednego z bunkrów, pozostałości po czasach dyktatury 
komunistycznej Envera Hodży.(Msza święta w kościele św. Pawła w centrum 
miasta). Przejazd do Kruji - jednego z szczególnych miejsc w historii 
Albańczyków, ponieważ urodził się tam najważniejszy bohater w historii Albanii 
- Skadnerbeg. Nad miastem górują pozostałości twierdzy, do której 
wybrukowaną uliczką prowadzi bazar słynący z rękodzieła. Czas wolny na 

zakupy. Przejazd do hotelu nad morzem, zakwaterowanie, obiadokolacja.  

Dzień 6 (23.09) LAC - SZKODRA  
Po śniadaniu przejazd do Lac - sanktuarium św. Antoniego, malowniczo 
położonego na wzgórzu, do którego przybywają pielgrzymi różnych 
wyznań z całej Europy, miejsca znanego z cudów. Historia tego miejsca 
sięga XIII w. Przejazd do Szkodry, centrum katolicyzmu albańskiego, 
silnie związanego z postacią Matki Teresy. Spacer po centrum. Wizyta w 
katedrze św. Szczepana (Msza święta w centrum) Powrót do hotelu, 
obiadokolacja.  

Dzień 7 (24.09) BERAT 
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Beratu (UNESCO) słynnego 
"miasta tysiąca okien", nazywanego miastem muzeum. Berat jest uważany za jedno z najstarszych miast regionu. Tam 
zwiedzamy m.in. starą część miasta położoną w obrębie twierdzy oraz monaster i muzeum Onufrego - 
najsłynniejszego twórcy ikon. Po opuszczeniu twierdzy zwiedzamy dolną część miasta z orientalną zabudową. 
Przejazd do Macedonii. Obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 8 (25.09) BITOLA, REGION WINNY 
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w stronę centralnej części Macedonii. Tutaj znajduje się największa  dolina 
w kraju - Pelagonia, gdzie na jej południowym krańcu znajduje się drugie co do wielkości miasto w kraju - Bitola. Tam 

spacer rozpoczniemy od ruin antycznego miasta Heraclea Lincestis, które 
założył Filip II Macedoński, kolejno było ważnym ośrodkiem za czasów 
Rzymian, a później ośrodkiem chrześcijaństwa. Swoje największe sukcesy 
miasto święciło jednak za czasów panowania tureckiego.  W centrum miasta 
spacer głównym deptakiem ulicą Szirok Sokak, wizyta w cerkwi św. 
Dimitrija. (Msza święta w kościele katolickim w Bitoli). Przejazd do regionu 
Tikvesija, znanego z produkcji wina. Tam degustacja wina w jednej 
z winiarni. Przejazd do Skopje. Obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 9 (26.09) WYLOT DO POLSKI 
Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji od 
organizatora niezależnych. Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem grupy. 

 

CENA ZAWIERA: przelot samolotem, noclegi w hotelach 3* (pokoje 2,3-os z łazienkami); śniadania i obiadokolacje; 
przejazdy i transfery klimatyzowanym autokarem; opiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika podczas pobytu; 
opiekę duszpasterza; ubezpieczenie KL, NNW  
CENA NIE ZAWIERA: przewodników, parkingi, wjazdy do miast, biletów wstępu, płynięcie statkiem łodzią i innych 
kosztów realizacji programu  -  70 EURO 
 

Po zapisaniu się na listę należy wpłacić min.  200 Zł 
Pełną kwotę w polskich złotych należy wpłacić 2 miesiące przed wylotem na konto biura. 
EURO regulujemy u pilota grupy. 

Informacje i zapisy:  21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Brzeska 23   
tel./fax: 083/371-68-31 kom. 604 555 140 (9.00-17.00) 
kom.: 604 464 878  lub 604 464 877  (8:00–20:00)  
e -mail: biuro@piotrtravel.pl    www.piotrtravel.pl 
Nr. konta: P.H.U.”PIOTREX” Eksport-Import Piotr Łosicki ul. Brzeska 23, 21-560 Międzyrzec Podl.  
PKO BP: PLN: 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171  

 


