
Crăciun în Macedonia de Nord 

22 – 26 decembrie 2022, 4 nopți/ 5 zile 

  

 
Ziua 1 – Joi, 22 decembrie | Iași – București - Sofia 
Întâlnire la ora 04:45 în fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 05:00 pe 
traseul Iași - Giurgiu – Ruse – Sofia. Cazare la hotel Grami 4* sau similar. 
 
Ziua 2 – Vineri, 23 decembrie | Sofia – Skopje 
Mic dejun. Continuăm excursia către Skopje, un oraş care a fost distrus aproape complet de un cutremur 

devastator în anul 1963. Un oraş cu clădiri noi, dar care şi-a păstrat intacte tradiţiile şi obiceiurile. 

Metropola este o îmbinare armonioasă de elemente, Skopje având o colecţie impresionantă de biserici şi 

mănăstiri bizantine, structuri romane, numeroase moschei şi edificii otomane. Oraşul este localizat chiar 
pe malul râului Vardar, într-un cadru natural de vis care nu face decât să confere un farmec unic capitalei 

macedonene. Descoperim toate acestea într-un tur panoramic. Cazare la Next Door Park 4* sau similar. 
 
Ziua 3 – Sâmbătă, 24 decembrie | Skopje – Ohrid - Skopje 
Mic dejun. Dimineaţă parăsim orașul Skopje și ne îndreptăm către Ohrid, locul unde se întâlnesc vechiul 
şi noul, inovaţia şi tradiţia. Oraşul Ohrid este supranumit Ierusalimul Balcanilor pentru că se presupune că 

în jurul lacului există aproximativ 365 de biserici şi mănăstiri care sunt protejate de către Patrimoniul 

Mondial Unesco din anul 1980. Vizităm cele mai importante obiective turistice şi vom face o plimbare 
prin bazarul oraşului unde se gaseşte istoricul copac Chinar, vechi de peste 1000 de ani. Timp liber pentru 
plimbări și suveniruri. Spre după-amiază revenim în Skopje. Seara vă propunem cină festivă. Cazare la 
Next Door Park 4* sau similar. 
 
Ziua 4 – Duminică, 25 decembrie | Skopje – Canionul Matka - Sofia 
După micul dejun, vă propunem o excursie în canionul Matka, probabil cel mai spectaculos și pitoresc 

moment al întregului program, o adevărată “minune”. După vizitarea canionului plecăm către Sofia unde 
vom face un tur panoramic și pietonal al orașului, admirând principalele obiective turistice: catedrala 
Alexander Nevsky, biserica Sf. Sofia, Palatul Regal. Teatrul Ivan Vazov. Vizitâm si biserica Boiana, 
aflatâ în patrimoniul UNESCO, care găzduieste poate cele mai frumoase picturi murale din Balcani. 
Cazare la hotel Grami 4* sau similar 
 
Ziua 5 – Luni, 26 decembrie | Sofia – București - Iași 
Mic dejun. Plecăm către casă pe ruta Sofia – Giurgiu – București – Iași. Sosire seara în Iași în funcție de 

trafic și de formalitățile vamale. 
 
 
 
 

Nou: Imbarcare posibila din Bacau



Tarife 
Adult în cameră dublă 325 euro 
Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar 310 euro 
Adult în cameră single 425 euro 
Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar 275 euro 
 
Tariful include: 
- 4 nopți de cazare la hoteluri de 4* cu mic dejun 
- Transport autocar 
- Însoțitor de grup  
 
Tariful nu include: 
- Intrarile la obiectivele turistice 
- Taxa de oraș  
- Ghizi locali 
- Cină festivă în seara de ajun 
 
 
Acte Necesare: 
Carte de identitate sau pașaport valabil  
Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți  
Cazier judiciar pentru persoană însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal 
 
Informații suplimentare: 
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.  
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului. 
 
Condiții de plată:  
- 50 euro la înscriere 
- Restul de plată cu 20 de zile înainte de plecare 
 
 


