8-daagse zomervakantie
Ohrid, Noord-Macedonië
20 t/m 27 augustus 2022
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PROGRAMMA(wijzigingen voorbehouden)
Zaterdag 20 augustus: Amsterdam - Ohrid
We verzamelen ons op Schiphol voor het inchecken voor
de vlucht naar Ohrid. Met Corendon vliegt u vanaf
Amsterdam in ongeveer 2 uur naar Ohrid in NoordMacedonië. Na aankomst wordt u naar uw hotel gebracht
nabij Struga.
Zondag 21 augustus: Ohrid - Het Jeruzalem van de Balkan
Na een goede nachtrust en ontbijt begint uw echte kennismaking met Ohrid. Ohrid is
de grootste toeristische trekpleister van Noord-Macedonië. Met zijn 365 kerken uit de
19e eeuw (waarvan 50 nog in gebruik) gebouwd aan de oevers van het meer van
Ohrid, is Ohrid één van de mooiste plekken die moeder natuur gemaakt heeft. De stad
en het meer staan op de lijst van UNESCO werelderfgoederen. De excursie begint bij
de bovenste poort, op de heuvel. We lopen langs kerken en bezoeken de beroemde
iconengalerij. We wandelen naar het antieke theater (4e - 22e eeuw voor Chr.). Vanaf
het Samuil fort, boven op de heuvel, heeft u een fantastisch uitzicht over het meer van
Ohrid en de Rivièra. We bezoeken Plaosnik met vele sporen uit het verleden. We zien
het graf van St. Clemens en de kerk van St. Pantaleon (9e eeuw). Daarna lopen we
langs de vroeg christelijke basiliek (4e - 5eeeuw) met de prachtige mozaïeken. We gaan
naar de kerk van St. Clemens (13e eeuw), een van de bekende plekken van Ohrid. Een
mooie locatie met uitzicht over het meer, dichtbij het vissersplaatsje Kaneo. Vanaf hier
gaan we naar het lager gelegen deel van de oude stad. We stoppen voor een lunch in
een traditioneel restaurant (1½ uur). Na de lunch, gaat onze tocht verder naar de
kathedraal van St. Sofia (Heilige Wijsheid, 11e eeuw) en naar het archeologische
museum, het familiehuis van Robevci. Volkenkundige voorwerpen uit het verleden
worden getoond, zoals een beeld van de godin Isis en een beroemd doodsmasker. We
bereiken het stadscentrum en de haven. Naast de twee imposante standbeelden (St.
Cyril en Methodius - de eerste Slavische missionarissen en St. Clemens - de
beschermheilige van Ohrid), zien we de vele cafés, restaurants, wisselkantoren,
banken, supermarktjes, apotheken, boetiekjes, werkplaatsen en ateliers, terwijl we
door het voetgangersgebied (de oude bazaar) wandelen. Het eindpunt van de tocht is
een bezoek aan de oudste boom van de Balkan - "Ohrid Cinar" (oosterse plataan). Na
een dag vol indrukken zijn we rond 18:00 uur in het hotel.
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Maandag 22 augustus: Bitola - De Stad van de Consuls (optioneel)
U kunt kiezen voor een vrije dag of meedoen met deze excursie. Het begint na het
ontbijt om ca. 09:00 uur. De trip naar Bitola duurt ca 2 uur. De historische naam van
Bitola is 'Monastir' ofwel 'klooster'. De stad heeft een lange historie, die reeds begint in
de oudheid. Hiervan zien we vandaag de dag nog de ruïnes van de stad Heraclea
Lyncetis, een stad die was gelegen aan de belangrijke Romeinse weg Via Egnatia. In de
loop van de eeuwen is de stad altijd een belangrijk handelscentrum geweest. Tijdens
de periode van het Ottomaanse Rijk, werd de stad een belangrijk administratief en
diplomatiek centrum met vele Europese consulaten. Bitola had haar hoogtepunt aan
het eind van de 19e eeuw. Tegenwoordig is het een belangrijke stad (100.000
inwoners) van Noord-Macedonië. De weg voert door een fantastisch pittoresk
landschap richting de top van de berg. Op de top heeft u een geweldig uitzicht over
het meer van Ohrid, de berg Galicica (nationaal park) en het meer van Prespa.
Na aankomst in Bitola, bezoeken we eerst de antieke stad Heraclea Lyncestis. Hier
kunt u de mooiste mozaïeken bekijken. Ook ziet men het antieke theater, vele
Romeinse beelden, een oude christelijke basiliek, etc. Daarna lopen naar het centrum
van Bitola, waar we het nationale museum bezoeken, met een schitterende
archeologische tentoonstelling. In dit museum is ook een speciale kamer geweid aan
Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), de vader van het moderne Turkije (zijn familie
komt uit Macedonië). Lunch wordt geserveerd in een Macedonische restaurant en zal
ongeveer 1 uur duren. De tocht gaat verder naar het centrum van Bitola. De beroemde
wandelstraat "Sirok Sokak" (brede straat)
brengt ons terug naar de tijd dat de stad
nog onder bestuur van het Ottomaanse Rijk
stond. Speciale aandacht voor de Turkse
bazaar, de Isak Pasha moskee, de Yeni
moskee en de St. Dimitija kerk. In de regio
Prespa bezoeken we de "nationale kleding"
museum en we maken een stop in de buurt
van het dorpje Stenje voor het maken van
foto's van pelikanen. Daarna gaat de reis
door de regio Galicica. Aan het einde van de
middag brengen wij u terug naar uw hotel.
Aankomst in het hotel om ca. 18:00 uur.

Dinsdag 23 augustus: Ohrid - vrije dag
Deze dag bent u vrij. Dan kunt u een dagje
naar het strand, een leuke boottocht over het
meer of winkelen in het centrum van Ohrid.
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Woensdag 24 augustus: boottocht naar het St. Naum Klooster
Het is een hele dagtocht met de boot (of per bus i.v.m. weeromstandigheden).
Vertrek vanaf het hotel is na het ontbijt om 09:30 naar de haven van Ohrid. De
boottocht start om 10:00 uur en duurt ongeveer 2 uur over het rustige water langs de
zuidelijke kust van het meer. Het St. Naum Klooster is een wonderbaarlijke plaats. Dit
klooster is perfect gelegen in het beschermde gebied van het nationale park Galicica
en gelegen aan de bron van de rivier de Crni Drim. Het kristalheldere water ziet er uit
als een spiegel. Het klooster is gebouwd op een rotsachtige heuvel, boven het meer.
Het is een van de mooiste pelgrimsoorden van de Noord-Macedonië. Aan het eind van
de 9e eeuw heeft St. Naum in deze wildernis zelf de locatie gekozen. Om zijn
fantastische missie voort te zetten, namelijk licht brengen aan de lokale bevolking in de
Middeleeuwen. St. Naum werd beschouwd als een genezer en een wonderdokter en is
te zien op verschillende fresco's in de grafkapel. De kerk zelf is opgedragen aan de
heilige aartsengelen Michael en Gabriel. Tijdens de boottocht kunt u genieten van het
uitzicht over Ohrid, de stad Rivièra, het
zomerhuis van de laatste president van
Joegoslavië Tito (1892-1980), de Bay of
Bones (museum op het water en een
archeologische site) en de unieke kerk
van de Heilige moeder Zaumska
(13eeeuw). We maken een stop van een
halfuur bij de Bay of Bones om deze
schitterende archeologische onderwater
attractie te ontdekken. Deze baai is pas
geopend voor het publiek. Het is een
splinternieuwe tentoonstelling en
reconstructie van paalwoningen uit
de12e tot 7eeeuw voor Christus.
Aankomst in St. Naum Klooster. We zien het houten standbeeld van St. Naum, bij de
hoofdingang op het klif. Vele kleurrijke pauwen verwelkomen de gasten. In het klooster
betreden we de schitterende kerk van de aartsengelen Michael en Gabriel (9eeeuw). Er
zijn verhalen en legendes over de wonderbaarlijke giften van St. Naum. Uw gids zal u
laten beleven hoe echte gelovigen St. Naums hart kunnen horen kloppen bij zijn tombe
in het graf van de kapel. De grens tussen Noord-Macedonië en Albanië ligt op 400
meter afstand. Het kleine dorpje Pogradec aan de Albanese kant van is goed te zien
vanaf het klooster. De
lunch wordt geserveerd
in een buiten
restaurant. Hopelijk
komt u te weten het
geheim van de
beroemde Parel van
Ohrid: een lid van een
lokale familie, die het
geheim van de
productie van de parels
uit afgunst meer dan
100 jaar geheim hield,
zal praten over de fantastische kwaliteit en het speciale productieproces. In het
programma is er ook 1 tot 2 uur vrije tijd aanwezig. U kunt gaan zwemmen aan het
mooie zandstrand, souvenirs en parels kopen, water drinken uit de heilzame bron van
St. Petka of genieten van een boottochtje met de roeiboot naar de bron met een
gids/roeier. Aankomst in het hotel met de bus ca. 17:00 en met de boot om ca 18:00
uur.
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Donderdag 25 augustus: Ohrid - Skopje - Ohrid (optioneel)
U bent vandaag vrij of wij nemen u mee naar Skopje. Tour
van een hele dag: Vertrek vanuit het hotel na het ontbijt
om 08:00 uur. De hoofdstad Skopje is meteen de grootste
stad van de Republiek Macedonië en telt ongeveer
800.000 inwoners. Skopje is zonder twijfel het grootste
politieke, culturele, economische en academische centrum
in het land. Het is een stad met een rijk en turbulent
verleden vanwege de aardbevingen in 518 en 1963.
Skopje, speciaal het centrum van de stad, heeft vele
interessante monumenten. Onderweg naar Skopje zullen
we een korte stop maken op de bergpas Straza. Aankomst
in Skopje rond 12:00. U begint met een bezoek aan het
Nationaal Museum van de Macedonische strijd voor
vrijheid. In de middag zult u naar het centrum gaan, waar
de tour start bij het museum van hedendaagse kunst,
gelegen op de heuvel bij het fort van Skopje, de Kale. De
tour eindigt bij het oude spoorwegstation (van de
aardbeving uit 1963). We zullen het Kale fort bezoeken en de tocht vervolgen naar de
oude bazaar. Verder komen we langs de Mustafa Pasha moskee, de St. Spas kerk, de
stenen brug, het Holocaust museum, het centrale plein, het gedenkhuis van Moeder
Theresa en het Skopje City museum. Na een halfuur vrije tijd zult u rond 17:00 de stad
helaas weer moeten verlaten richting Ohrid. Onderweg is er nog een korte stop.
Aankomst bij het hotel is rond 20:00 uur.

Vrijdag 26 augustus: Vrije dag
Deze dag bent u vrij. U kunt gaan zwemmen of de markt in Ohrid bezoeken.
Zaterdag 27 augustus: Ohrid - Amsterdam
Vandaag is alweer de laatste dag van de reis. U vliegt terug naar Amsterdam. Eenmaal
terug op Nederlandse bodem zal u nog lang met plezier terugdenken aan deze
bijzondere rondreis door Noord-Macedonië.
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SLUITING
INSCHRIJVING:

OHRID, NOORD-MACEDONIË

1 MAART 2022

€ 695,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 2-PERSOONSKAMER

(* onder voorbehoud van prijswijzingen en beschikbaarheid accommodatie)

INBEGREPEN
 Vliegticket Amsterdam - Ohrid v.v.
 Luchthavenbelastingen
 Brandstof- en veiligheidstoeslagen
 Transfer per bus van het vliegveld naar uw hotel v.v.
 7 nachten in het Makpetrol Hotel all-inclusive (ontbijt, lunch, diner)
 Reisbegeleiding/gids van Wesemann Travel
 Twee NGT tolken
 Rondleiding door de stad Ohrid
 Boottocht over het meer van Ohrid naar het St. Naum klooster
NIET INBEGREPEN
 Optionele excursies (dagtocht Bitola en Skopje)
 Entrees en drinken buiten het programma
 Toeslag 1 persoonskamer
 Reis- en ongevallenverzekering
 Combi reis- en annuleringsverzekering

€
€
€

100,25,80,-

Graag bij boeking aangeven of u een reis- en annuleringsverzekering wilt afsluiten
bij ons? Vooral een annulering moet direct bij de boeking afgesloten worden.
BETALING REISSOM
 Aanbetaling: € 195,- per persoon vóór 1 maart 2022
 Restbetaling: € 500,- per persoon vóór 1 juni 2022
Betaling in termijnen mogelijk
 2e termijn: € 175,- per persoon vóór 1 april 2022
 3e termijn: € 175,- per persoon vóór 1 mei 2022
 3e termijn: € 150,- per persoon vóór 1 juni 2022
De volledige reissom (incl. vliegticket) dient vóór 1 juni 2022 voldaan te worden. IBAN
nr. NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Noord-Macedonië 2022
Reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing en de
boekingsvoorwaarden van de vliegmaatschappij.
Vluchtschema (onder voorbehoud)
Heenreis:
Amsterdam (Schiphol) - Ohrid
Terugreis: Ohrid - Amsterdam (Schiphol)
Aantal deelnemers per groep
Minimumaantal deelnemers voor het doorgaan van deze reis: 15 (incl. 2 tolken en
1 reisbegeleider)
Reisprogramma
Deze specifieke reis is bij Corendon ingekocht en uitgevoerd door Wesemann Travel.
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Tolken
Er gaan 2 tolken mee op reis. Nader info volgt wie als tolken beschikbaar hebben
gesteld.
Reisbegeleiding
Uw reisbegeleider is de heer Ko ter Linden (o.v.).
Hotel Makpetrol Struga
Hotel Makpetrol Struga ligt in de nederzetting Elen Kamen
op slechts 200 meter van het meer van Ohrid en 5 km van
het centrum van Struga. Het hotel wordt omgeven door
bossen en biedt gratis Wi-Fi, een restaurant, diverse
sportfaciliteiten, een buitenzwembad en een sauna. Lift
aanwezig.
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, een balkon en
kabeltelevisie. Ze hebben tevens allemaal een eigen badkamer met ligbad. Er is gratis
eigen parkeergelegenheid
Gasten kunnen heerlijk eten in het restaurant van het hotel of in de bar genieten van
snacks en een van de vele soorten verfrissende drankjes. De tuin heeft een terras en
een kinderspeelplaats en is de ideale plek om heerlijk te ontspannen.
In het Makpetrol Hotel worden zijn vele verschillende mogelijkheden om uzelf te
vermaken. Zo is er een fitnesscentrum en zijn er tennisbanen, voetbalvelden, en
handbal- en basketbalvelden.
Op 100 meter van het hotel ligt het klooster van Kališta. De grotkerk van Radožda vindt
u op minder dan 2 km afstand. Verder ligt de stad Ohrid, dat op de werelderfgoedlijst
van UNESCO staat, op 21 km rijden van het Makpetrol Struga en de luchthaven van
Ohrid op 17 km.

Pagina | 7

