TURUL BIZANTIN
Tari balcanice: Grecia, Bulgaria, Skopje

Ziua 1: “The Halkidiki Experience” (Experienta Halkidiki - Grecia)
Sosire in Salonic. Drum cu masina pana in Halkidiki cu oprire la Pestera Petralona si la situl Olynthos.
Petralona este o bijuterie cu stalactite si stalagmite si se afla la poalele Muntelui Katsika (Capra). Cel
“mai vechi cetatean al Europei” a fost descoperit in pestera Petralona. Un craniu de Archathropus, cu o
vechime de 700 000 ani. Urmatoarea oprire va fi la situl arheologic al orasului antic Olynthos ce initial a
fost initial locuit de macedoneni. Site este interesant si datorita amplasarii sale pe 2 coline. Lucrarile
arheologice au scos la iveala unul din cele mai vechi mozaicuri din Grecia. Noaptea o vom petrece in
Halkidiki
Ziua 2: “The Holly Mountain” (Muntele Sfant - Grecia)
Ne vom imbarca in croaziera Muntelui Athos, un periplu de 3 ore in jurul coastelor statului monahic
autoguvernat cunoscut sub numele de Agion Oros, in care accesul femeilor pe Sfantul Munte este
interzis. “Comunitatea Sfanta” cu mai mult de 20 de manastiri ortodoxe si cu capital la Karyes este
considerate ca apartinand Patrimoniului International. Mai tarziu vom merge in Kavala si vom participa
la un scurt tur al orasului. Orasul Kavala a fost infiintat in secolul 6 IdC de catre locuitorii insulei Thassos,
fiind cunoscut mai intai ca Neapolis sau “orasul nou”. Este un oras port ridicat de jur imprejurul Golfului
Kavala, loc in care Apostolul Pavel a pus piciorul pentru prima data in Grecia. Vom vizita apeductul
roman si ruinele Acropolelor locale. Vom innopta in Kavala.

Ziua 3: “The Unbound Bible”
Vom vizita intai Philippi, unde Apostolul Pavel a tinut prima predica evanghelica si a botezat primul
crestin pe pamant European. Vom vedea locul de botez unde Lydia si-a dedicat viata lui Hristos si vom
vizita un mormant ce dateaza din perioada romana si despre care se crede ca a servit ca inchisoare
pentru Pavel. Dupa aceea vom vizita faimoasele Acropole, Piata, Basilica si Teatrul. De aici vom porni
spre Bansko oprindu-ne pe drum la manastirea Rojen, o manastire dedicata Nasterii Maicii Domnului,
cea mai mare manastire din Muntii Pirin, construita de catre despotul slav al Melnikului in secolele 12
sau 13. Vom innopta la Bansko.

Ziua 4: “Rila Monastery” (Manastirea Rila - Bulgaria)
Bansko va fi prima regiune pe care o vom vizita,. Exista cateva legend despre cum Bansko a fost
infiintat. Vestigiile arheologice ale locuitorilor Vaii Razlog in general dateaza din perioada timpurie a
Imperiului Roman. In prezent orasul a devenit un centru international de turism pentru vara si iarna.
Vom vizita manastirea Rila si apoi vom continua spre Sofia. Manastirea, cunoscuta si ca Manastirea Sf.
Ivan a fost infiintata de Ivan Rilski ( Ion din Rila) in secolul X ca si colonie pentru pusnici. Este cea mai
mare si mai faimoasa manastire ortodoxa din Bulgaria. Ne vom plimba apoi prin capital Bulgariei
vizitand punctele turistice ale acesteia. Vom innopta in Sofia.

Ziua 5: “Culture and Nature” (Cultura si Natura - Bulgaria - Skopje)
Prima oara ne vom indrepta spre Skopje prin Kokino si Kuklici. Kokina este un important sit arheologic,
foarte bine pastrat datand din Epoca Bronzului si de asemenea aici se gaseste un observator megalithic.
Ne vom opri putin la Kuklici, o minune a naturii creata prin eroziune de vanturi si clima, cunoscute si sub
numeme de “Papusile de Piatra”. Ne vom petrece dupa amiaza vizitand manastirile bizantine din jurul
orasului Skopje. Vom ramane peste noapte in Skopje.

Ziua 6: “The Skopje Capital” (Capita Skopje - Skopje)
Vom efectua un city tour am orasului Skopje, capitala si cel mai diversificat oras al tarii, localizat pe
cursul superior al raului Vardar. Skopje a fost locuit inca de la inceput de un numar mare de oameni de
diferite origini, dintre acestia cei care au avut cel mai mare impact au fost otomanii. Vom vizita biserica
Sfintei Salvari, Moscheia lui Mustafa Pasa, vechiul bazar, baile turcesti si multe altele. De aici vom porni
spre Mavrovo unde vom innopta.

Ziua 7: “Balkan Jerusalem” (Ierusalimul Balcanilor - Skopje)
Vom porni spre Ohrid , dar vom face un scurt popas la biserica Sf. Nikola, construita din piatra si pictata
de catre autori necunoscuti. Construirea unui mic lac artificial a inundat zona in care se afla biserica,
creand un peisaj inedit. Ulterior vom continua catre parcul national, trecand pe la manastirea Bigorski.
Biserica manastirii este are hramul Sf. Ioan Botezatorul. Conform cronicii manastirii din 1833 acesta a
fost construita in 1020 de Ivan I Debranin, cunoscut pentru iconostasurile pe lemn din Scopje. Mai
tarzim vom trece prin valea Radika si pa langa lacurile raului Crn Drim. Vom avea si un scurt city tour al
orasului Ohrid, oras al celor 365 de biserici localizate pe malul estic al lacului Ohrid. Este al 7-lea cel mai
mare oras al Albaniei, oras in care vom petrece noaptea.
Ziua 8: “The City of Consuls” (Orasul Consulilor - Skopje – Greece)
Prima oprire a zilei va fi Bitola unde vom vizita Turnul Ceasului, Moscheia paselor Yeni si Isak si vechiul
bazar. Bitola a fost cunoscut inca de pe vremea otomanilor ca “oras al consulilor”, datorita faptului ca
multe state europene aveau consulate deschise aici. Ulterior vom vizita situl arheologic Heraclea
Lynkestis, ruine ale unui antic oras macedonean construit de Philip II. Romanii au impartit Macedonia in
4 regiuni, iar Heraclea Lykenstis era a 4-a dintre ele, fiind considerate un important punct de popas pe
“Via Egnatia”. Vom sfarsi ziua traversand granita albano-greceasca si ajungand la Edessa, vom participa
la un tur panoramic al orasul si vom vizita cascadele. Vom innopta in Edessa.
Ziua 9: “Through the Gardens of Macedonia” (In Gradinile Macedoniei - Greece)
Primul punct de oprire al zilei va fi orasul Pella , fondat de catre relgele Aechelaus pentru a fi capital
regatului sau in locul celei vechi, orasul-palat Aigai. Vom vizita situl arheologic cu mozaic pe podele,
parti ale palatului, agora si o parte din zidurile fortificatiilor. Dupa aceea vom merge spre Veria cu o
oprire optional la Naoussa la Scoala lui Aristotel si apoi vom vizita Vergina, situl arheologic de la Aigai,
unul din cele mai importante sate din Grecia. Aici putem vedea mormintele regale si sa admiram
faimoasa colectie de piese din aur. Orasul Aigai a fost prima capitala a Regatului Macedonia. Vom
innopta in Salonic.

Ziua 10: “The pearl of Macedonia” (“Perla Macedoniei”)
Ne vom incepe ziua printr-un tur al orasului Salonic, un oras cu o istorie de 2320 de ani. Salonicul
contemporan este un oras modern cu 1 500 000 de locuitori, fiind al doilea oras ca marime din Grecia,
o rascruce intre Est si Vest, Nord si Sud. Salonicul este un oras de coasta, bogat in biserici bizantine,
muzee precum si alte monumente istorice importante. Cele mai mari atractii ale orasului sunt : Muzeul
Arheologic si Bizantin, Turnul Alb, Catedrala Sfantului Dumitru, Arcul Imparatului Galerius, Rotonda si
zidurile vechiului oras numite “Kastra”. Veti avea si timp liber pentru a explora individual orasul. Se va
innopta in Salonic.

Ziua 11:
Veti avea la dispozitie timp liber pentru shopping si vizitarea Salonicului
Plecare.
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VESTIGII de ISTORIE, ARHEOLOGIE si CULTURA
11 zile / 10 nopti
cazare cu BB, transport autocar, ghid local, intrare muzee , toate taxele.
Va rugam sa ne contactati la info@melitours.ro

Excursia poate fi rearanjata conform nevoilor dvs. Sosirea si plecarea se pot modifica, iar durata poate fi extinsa sau scurtata. De
asemenea se pot adauga servicii suplimentare.

