
 

Македонско пътешествие 

 
ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН: 

Отпътуване от съответния град в съответния час по посока Битоля - Охрид. 

Посещение на Битоля - третият по големина град в република Северна 

Македония. Градът днес е запазил традиционната архитектура и е съхранил 

духа на старите местни занаяти. Пешеходна разходка до Часовниковата кула 

("Саат кула"), символ на града и църквата "Св. Димитър" – впечатляваща с 

размерите си и изкусно резбования иконостас, изградена през 1830 г. на мястото 

на малък параклис със същото име. Свободно време за обяд. Отпътуване за 

Охрид – град, съчетал в себе си вековна историческа традиция, невероятната 

красота на Охридското езеро и изключителното гостоприемство на своите 

жители. Днес градът е истинската туристическа перла на Република Македония. 

Настаняване в хотел. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН: 

Закуска. Денят започва с пешеходна разходка с местен екскурзовод в стария 

Охрид (минимум 2 часа): църквата "Св. Богородица Перивлепта", която поради 

своята автентична архитектура и стенописи е в Списъка на световното културно 

и природно наследство на ЮНЕСКО; Самуиловата крепост; църквата "Св. 

Пантелеймон", където се съхраняват мощите на св. Климент Охридски; 

църквата "Св. Йоан Канео", разположена на висока и стръмна скала, откъдето се 

разкрива живописна гледка към езерото и града. Ще видим още църквата "Света 

София", посветена на Христовата Премъдрост и служила като катедрален храм 

по времето на цар Самуил; Античния театър и Градската чаршия. Свободно 

време в Охрид, или допълнителна програма по желание: pазходка с корабче по 

Охридското езеро с прекрасна панорама към града. По желание автобусна 

екскурзия до прочутите Билянини извори и манастира "Св. Наум". Екскурзията 

започва с посещение на Билянините извори, известни като място за романтични 

срещи на влюбени от стотици години. Те и до днес пазят легендата за любовта 

между цар Самуил и Биляна. Според легендите, изворите носят късмет в 

любовта или вечна младост. Продължаваме към манастира "Св. Наум”, като по 

път ще направим кратка фотопауза при Залива на костите, който представлява 

автентична възстановка на наколно селище от 24 къщи от праисторията. Името 

идва от откритото огромно количество животински кости, натрупани от 

древните обитатели на селището. Манастирът "Св. Наум” е разположен на 

югоизточния бряг на Охридското езеро, сред местност с рядка природна 



 

красота. Ще разгледаме и църквата "Свети Архангели", където се намира 

гробницата на лечителя чудотворец свети Наум. Там и днес избраните могат да 

чуят биещото сърце на светеца. Свободно време в парка на Охридските извори 

и сред приказните пауни, пазители на святото място. Завръщане в Охрид. 

Възможност за вечеря с местни специалитети и жива музика. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН: 

Закуска. Отпътуване за Скопие. Пешеходна разходка в столицата на република 

Северна Македония - Скопие: площад "Македония" с новите си паметници от 

проекта „Скопие 2014”, Порта Македония (Триумфалната арка), къщата-музей 

на Майка Тереза (отвън), Каменния мост над река Вардар до старият квартал 

"Вароша" – скопската чаршия. Свободно време. Отпътуване за България. 

Пристигане в Сливен късно през нощта. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с автобус, лицензиран за международни превози; 

*2 нощувки със закуски в хотел 2*/3* в Охрид /Охридската ривиера; 

*Пешеходна обиколка на Стария Охрид с местен екскурзовод; 

*Пешеходна разходка в Битоля; 

*Пешеходна обиколка на Скопие; 

*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 

евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г. и с включено покритие за 

Covid-19); 

*Представител на туроператора по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Автобусна екскурзия до Билянини извори и манастира "Св. Наум" –15 евро 

(29,40 лв.) за възрастен, за дете 0-2,99 г. 10 евро (19,60 лв.), при минимум 20 

плащащи, без включени входни такси; 

*Разходка с корабче по Охридското езеро (ок. 1 час), при минимум 20 записани 

туристи - около 15 евро (29,40 лв.) Цената се уточнява 20 дни преди 

отпътуването; 

*Възможност за вечеря, с включен аперитив и жива музика – около 20 евро 

(39,20 лв.); 

*Входни такси на посещаваните по маршрута обекти: 

‐ вход за църквата “Св. София”, Охрид – 100 македонски денара (≈ 3 лв.); 

‐ вход на Самуилова крепост - 60 македонски денара (≈ 2 лв.); 

‐ вход за църквата “Св. Богородица”, Охрид – 100 македонски денара (≈ 3 лв.); 

‐ вход за Крепостната стена, Охрид – 30 македонски денара (≈ 1 лв.); 

‐ вход за "Св. Наум" - около 60 денара (≈ 2 лв.); 



 

‐ вход за Залива на костите – 100 македонски денара (≈ 3 лв.); 

*PCR/антигенен тест (при необходимост); 

*Горивна такса, ако има такава, се обявява 20 дни преди отпътуване; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 5000 евро за лица от 70 до 85 години – 2 лв./ден; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 5000 евро за лица нa 86 и повече години - 15 лв. за целия период на 

туристическата програма; 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 

1, т. 14 от Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

 

ВАЖНО: 

*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса 

преди отпътуване! 

*При някои от допълнителните екскурзии е възможно ползване на градски 

транспорт. 

*Туроператорът не носи отговорност при промяна на входните такси. 

*Музеите изискват документ за самоличност при ползване на намаление. 

*Туроператорът си запазва правото да променя последователността на 

изпълнение на мероприятията по програмата. 

*Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни 

документи от страна на туристите или липса на такива; 

*Хотелите по програмата могат да бъдат заменени с други от същата или по 

висока категория, без предварително уведомяване от страна на туроператора; 

*Настаняването в автобуса се осъществява според датата на записване; 

*Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на 

програмата се счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност 

и не възстановява вече заплатените суми. 

*Програмата като цяло не е подходяща за лица с ограничена подвижност. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

*Внасяне на 30% капаро; 

*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 40 човека; 

*Ранни записвания се правят до един месец преди датата на тръгванe; 

 

ТАКСА ПРЕКРАТЯВАНЕ: 

Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко 

време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати 



 

на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен 

съобразно момента на прекратяване на договора, както следва: 

‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в 

срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 

две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 

дни след датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди 

започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 

14 и по-малко дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или 

неявяване за отпътуване.  

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

*Лична ката или валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата на 

връщане; 

*За деца до 18 год., пътуващи с един родител или без родител, нотариална 

заверка от единия или двамата родители. 

*Деца до 18 год. с различна фамилия по паспорт от единия родител, на граница 

трябва да представят оригинал и копие от акта за раждане. 

 

МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ: 

*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, 

Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с 

валидна лична карта. До всички останали държави се пътува със задграничен 

паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е 

предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване 

на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено 

или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, 

независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на 

сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня 

на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен 

билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане 

(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 

10 дни. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от 

застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването. 

Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на 



 

цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или 

хотелската резервация.  

 


