NIŠ, SONČNA MAKEDONIJA in MATI TEREZIJA, POZABLJENA
ALBANIJA ter OČARLJIVA ČRNA GORA

Datum: 27. april – 1. maj, 2018
Čas potovanja: 5 dni/ 4 noči
Predviden program potovanja:
1. DAN, 27.4.: Ajdovščina – Niš (900 km)
Odhod avtobusa iz Ajdovščine ob 4.00 uri. Sledi dnevna vožnja skozi Hrvaško. Vožnja po Srbiji, mimo Beograda
do Niša. Drugo največje srbsko mesto in pomembno prometno križišče leži ob reki Nišavi na kraju, kjer je bilo
nekoč pomembno rimsko mesto Naissus, rojstno mesto Konstantina Velikega. Prvi krščanski cesar je s
socesarjem Licinijem leta 313 izdal Milanski edikt, s katerim je po vsem cesarstvu razglasil versko svobodo. Ob
prihodu v Niš maša v cerkvi Povišanja sv. Križa, okrašena z Rupnikovimi mozaiki, zgrajena ob 1700 letnici
Milanskega edikta. Vožnja do hotela, namestitev, večerja in nočitev.
2. DAN, 28.4.: Niš – Skopje (220 km)
Po zajtrku sprehod po mestu, ogledamo si mestne znamenitosti: turška trdnjava, starokrščanska kripta in
nekropola iz 4.stol., Ćele-kula z vgrajenimi glavami padlih srbskih vojakov v bitki s Turki 1809 leta in arheološki
kompleks Mediana z ostanki poletnih rezidenc rimskih cesarjev. Nato se podamo v Makedonijo do prestolnice –
mesta Skopje. Panoramski ogled mesta in znamenitosti, ki še vedno 'staro dušo' tega lepega sedaj lahko novega
mesta: most, okrog katerega še vedno ni mogoče uskladiti vseh zgodb, kdo naj bi vanj vzidal prvi kamen. Nekateri
ga imenujejo Dušanov most, drugi mu preprosto rečejo Kamniti most; trdnjava Kale, stara turška čaršija, ki je
prepolna trgovin in lokalov, ki nas spominjajo na minule čase in davno makedonsko zgodovino. Ne bomo pozabili
na ogled železniške postaje, ki nas spomni na katastrofalni potres leta 1963, trga Makedonija in spomenika
Materi Tereziji, ki si ga ogledamo. Maša v cerkvi ob muzeju Matere Terezije. Nekaj prostega časa. Vožnja do
hotela. Namestitev, večerja in nočitev.
3. DAN, 29.4.: Skopje – Sv. Naum – Ohrid – Tirana (320 km)
Zajtrk. Podamo se proti Ohridskemu jezeru na Sv. Naum, zanimivi samostan z grobnico pomembnega učenca
Cirila in Metoda. Samostan je zrasel v prekrasnem naravnem okolju, v neposredni bližini izvirov reke. Prihod v
mesto Ohrid, ki je zraslo ob obali enega najveličastnejših jezer na svetu in je edinstvena kulturna zakladnica.
Staro mestno jedro je danes pravi arhitekturni biser, vpisan v seznam UNESCA. V srednjem veku je bil Ohrid
prestolnica carja Samuela, sedež arhiepiskopa in središče slovanske pismenosti. Po ogledih vožnja v Albanijo
proti Tirani. Maša pri redovnicah ( če bo le mogoče). Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
4. DAN, 30.4.: Tirana – Črna Gora (280 km)
Zjutraj maša pri redovnicah. Po zajtrku si ogledamo prestolnico, mesto nasprotij, ki vas bo očaralo prvi hip. Na
eni strani moderne zgradbe in trgovski centri, na drugi strani v pisane barve in z različnimi motivi poslikane stare
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stavbe, ki so jim tako skrili siva in toga pročelja. Deloma peš, deloma z avtobusom si ogledamo: Skenderbegov
trg, Urni stolp, zgradba Centralnega komiteja, Skenderbegov spomenik, Narodni muzej, bivši mavzolej Enverja
Hoxe – danes kulturni center. Prosti čas. Sledi vožnja mimo Skadarja ob Skadarskem jezeru v Črno Goro. Pot nas
bo vodila v Cetinje, nekoč prestolnica Črne gore in sedež črnogorskih vladarjev. Ogledamo si dvorec kralja Nikole
ter Cetinski samostan z bogato zbirko knjig in rokopisov. Vožnja do hotela ob črnogorski obali, večerja in nočitev.
5. DAN, 1.5.: Črna gora – Ajdovščina (770 km)
Maša v sejni sobi hotela. Zajtrk. Vožnja proti domu mimo Dubrovnika in Makarske. Vožnja z vmesnimi postanki
s prihodom v Ajdovščino v poznih večernih urah.
CENA:
 298 EUR pri najmanj 45 potnikov
 318 EUR pri najmanj 40 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedenih relacijah, 4 x POLPENZION v hotelih 3/4* (Niš, Skopje, Tirana,
Črna gora), lokalne vodnike v Skopju, Tirani in Ohridu, lokalne takse, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in
organizacijo romanja.
DOPLAČILA: vstopnine med ogledi (Ćele Kula pribl. 1,26 EUR, spominska hiša Matere Terezije brezplačno,
samostan sv. Naum pribl. 2 EUR), enoposteljna soba 60 EUR/osebo, morebitne druge vstopnine.
PRIPOROČAMO:
 Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini VZAJEMNA TUJINA 5 dni: 5,51 EUR po osebi
(20-49 potnikov).
 Zavarovanje v primeru odpovedi: 13 EUR po osebi (zavarovanje krije odpoved do 24.00 ure pred
odhodom, zaradi nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca ali ožjih družinskih
članov, smrti ožjih družinskih članov, elementarne nesreče, ki zavarovancu onemogoča potovanje)
KORISTNE INFORMACIJE:
 EVROPSKA KARTICA zdravstvenega zavarovanja: se uporablja v državah članicah EU in EGP ter Švici, v
Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji. Je brezplačna in jo lahko naročite na ZZZS.
Opozarjamo, da kartica v nekaterih državah krije samo nujno medicinsko pomoč. Kartica ne krije
zdravstvenih storitev pri zasebnih izvajalcih.
 DOKUMENTI za potovanje: Slovenski državljani lahko v Srbijo, Makedonijo, Albanijo in Črno goro
vstopajo na podlagi slovenskega potnega lista oziroma na podlagi slovenske osebne izkaznice. Pred
odhodom preverite veljavnost osebnih dokumentov.

PRIJAVE se zbirajo v župnišču do zasedbe mest na enem avtobusu ali najkasneje do 20. marca, akontacija 100
EUR ob vpisu, ostalo 14 dni pred odhodom.
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