CALATORIE IN BALCANI
Din Grecia spre Albania si Macedonia..

ZIUA 1: GREEK MACEDONIA (MACEDONIA GRECEASCA)
Sosirea si turul panoramic al orasului. Salonicul contemporan este un oras modern cu aproape 1500000 de
locuitori. Este al doilea oras ca marime din Grecia si este centrul economico-cultural al nordului Greciei, precum
si o rascruce intre Nod si Sud, Est si Vest. Solonicul este un oras de coasta, cu multe biserici bizantine, muzee si
monumente istorice importante. Cele mai importante puncte de atractie turistico-culturala sunt : Muzeul de
Arheologie Bizantina, Turnul Alb (simbolul orasului), Catedrala Sf. Dumitru, Arcul lui Galerius, Rotonda, Biserica
Sf. Sofia si zidurile vechi ale orasului cunoscute sub denumirea de “Kastra”. Vom innopta in Salonic.

ZIUA 2: THE TRACES OF ANCIENT MACEDONIA (VESTIGII ANTICE ALE MACEDONIEI)
Vom merge in Pella, oras infiintat de regele Aechelaus pentru a fii capitala regatului sau in locul celei
anterioare Aigai. Vom continua spre Veria prin Edessa (vizitare oras antic si a cascadelor)(oprire optionala
la Scoala lui Aristotel din Naoussa). Vizitam Vergina si situl arheologic al orasului Aigai, unde putem vedea
Mormintele Regale si faimoasa colectie de obiecte de aur gasita aici. Orasul Aigai a fost prima capitala a
Regatului Macedonia. Strabatem Macedonia spre Tempi, supradenumit “Gradina Europei”. ”. Valea este de
fapt o vasta deschidere ce separa Muntele Olimp de Kissafos. Ne vom opri la mica biserica Agia Paraskevi. Vom
innopta in Kalampaka.

ZIUA 3: METEORA
Vizita la manastiri. Manastirile de aici reprezinta o relizare arhitecturala unica si constituie unul din
exemplele cele mai puternice de transformare arhitecturala a unui loc intr-o zona dedicate meditatiei si
rugaciunii. Meteora este contruita in conditii omposibile, fara drumul de acces , pe varfuri de stanca ce se
ridica pana la 400 m deasupra vaii Peneas si a micului oras Kalambaka. Mergem la Ioannina si petrecem
noaptea acolo.

ZIUA 4: MYSTICAL ALBANIA (ALBANIA MISTICA)
Traversam granita dintre Grecia si Albania si vizitam Gjirokaster – orasul in care s-a nascut Enver Hogha
(fost conducator al Albaniei). Gjirokaster se afla in regiunea istorica Epirus si este inscrisa in Patrimoniul
International ca exemplu al unui oras de negustori ottoman si este unul din cele cateva care supravietuiesc
si azi in Balcani. Mergem la Vlore urmand cursul raului Viosa (Luni Viosa), ce izvoraste din Muntii Pind in
Grecia. Petrecem noaptea in Vlore.

DAY 5: ALBANIAN COAST LINE (COASTA ALBANEZA)
Mergem in cel mai mare port al Albaniei, Durres. Scurt tur al orasului. Durres este al doilea oras al Albaniei
si a fost infiintat in anul 625 I.d.C. de catre colonisti greci din Corfu. Vizitam cel mai mare amfiteatru din
Balcani, amfiteatru ce este in acest moment in process de a fii inscris in Patrimoniul Mondial UNESCO .
Clatorim spre Tirana – capitala Albaniei si petrecem noaptea aici.

ZIUA 6: SKENDERBEY STORY (POVESTEA LUI SKANDERBEY)
Vizitare Tirana – capital si cel mai mare oras al Albaniei, oras infiintat in 1614 de catre Sulejman Pasha
Bargjini. Primele trei constructii au fost o moschee, o brutarie si un hamam. Vizita piata Skenderbey unde
se gaseste statuia faimosului erou albanez, Turnul cu Ceas, Universitatea Moscheie Et'hem Bey, muzeul
national, etc. Plecam catre Scopje cu o scurta oprire in Kruje, localitate cunoscuta pentru castelul de aici
si pentru muzeul dedicat lui Skanderbey. Innoptam in Ohrid-Scopje.

ZIUA 7: OHRID AND ITS LAKE (OHRID si LAKURILE SALE)
Dimineata facem un tur al orasului Ohrid, orasul cu 365 de biserici. Orasul este localizat pa malul estic al
lacului Orhid si este al 7-lea oras ca marime din Albania. Vizitam locuri importante, manastiri si biserici din
orasul vechi (Biserica Sfintei Maici a Domnului – Peribleptos, Biserca Sf. Ion, Galeria Icoanelor, zona
Plaoshnik, etc.) Mai tarziu vom vizita complexul manastirii St. Naum si vom efectua o croaziera catre
izvoarele raului Crn Drim. Noapte folclorica cu dansuri si muzica traditionala. Petrecem noaptea in Ohrid

ZIUA 8: BITOLA & PRESPA LAKE (BITOLA si LACUL PRESPA)
Mergem la Bitola – scurta vizita (Turnul Ceasului, Moscheia Yeni si Isak Pasha, vechiul bazaar). Bitola a
fost cunoscut inca din perioada otomana ca fiind “orasul consulilor”, datorita numarului mare de
consulate europene de aici. Vizitam situl arheologic Heraclea Lynkestis, unde se afla ruinele unui vechi
oras macedonean infiintat de Philip II, un punct important pe “Via Egantia”. Ne intoarcem in Ohrid,
trecand pe langa Prespa – al doilea lac ca marime din Macedoonia – si traversam Parcul Natural Galichica.
Petrecem noaptea in Ohrid

ZIUA 9: THE GREENEST PART OF SKOPJE (MACEDONIA INVERZITA)
Mergem spre Skopje prin Mavrovo, trecand pe langa manastirea Bigorski (biserica manastirii este
dedicate Sf. Ioan Botezatorul. Conform cronicii manastiresti din 1833, aceasta a fost construita in 1020 de
catre Ivan I Debranin, cunoscuta pentru iconostasele pe lemn, foarte bine pastrate.). Ne oprim putin la
Biserica Sf. Nicolae, monument construit din piatra si fresce pictate. Prin formarea lacului artificial aceasta
biserica a fost inundata. Trecem prin valea Radikla si pe langa lacurile raului Crn Drim. Innoptam in
Skopje.

ZIUA 10: SKOPJE CITY AND SURROUNDINGS (ORASUL SKOPJE si IMPREJURIMILE)
Tur al Orasului Skopje, capitala, cel mai mare si divers oras al tarii de pe cursul superior al raului Vardar,
locul de nastere al Maicii Tereza. Skopje a fost locuit de o populatie eterogena inca de la infiintare, lucru
evidentiat prin prezenta bisericilor si manastirilor byzantine din jurul orasului, situri romane precum Scupi
si Apeductul . Cu toate astea cea mai mare influenta asupra orasului e cea otomana. Vizitam biserica
Sfintei Salvari, Moscheia lui Mustapha Pasa, baile turcesti etc. Calatorim spre Tikvesh – regiune viticola,
cu o oprire la situl arheologic de la Stob. Degustari de vinuri in timpul cinei de la hotel.

ZIUA 11: VARDAR
Calatorim urmand cursul raului Vardar (cel mai amre rau din Macedonia) spre Salonic. Raul Vardar este
cunoscut si ca Axios (greaca) este cel mai mare rau al Greciei. Cu o lungime totala de aproape 400 km,
izvoraste din Muntii Shara si se varsa in Marea Egee. Plecarea.

CATEGORIA:
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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.

