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מדינה בחצי האי הבלקן בדרום מזרח אירופה, גם היא אחת משבע מדינות אשר הרכיבו את הפדרציה של הרפובליקה של מקדוניה,  –מקדוניה 

גובלת בקוסובו, סרביה, בולגריה, יוון ואלבניה. מבחינה גיאוגרפית שופעת בהרים, עמקים, נהרות,  המקדוני. שבהןיוגוסלביה אשר התפרקה עד האחרונה 
לספירה. האלבנים הינם מיעוט במקדוניה, אחריהם  6-מקדונים, דרום סלביים אשר הגיעו לכאן במאה ה םדינה הינאגמים ומפלים שוצפים. רוב תושבי המ
היא הפנינה שבכתר, מושכת ביופיה הגיאוגרפי והטופוגרפי וגם אוכריד נבקר בפנינים החשובות של המדינה,  בטיולנוהטורקים, הרומאני, הסרבים ואחרים. 

עיר עתיקה מבוצרת, טירות מימי הביניים, מנזרים , מבצרים, )אגם ענק( אגם אוכריד, נהנית מכל העולמות, של הרים נישאים, ימה שוכנת על גדות ,האנושי
, בתים ומבני ציבור מימי מהם בוקעים קולות של מוסיקה מקומית ומערבית בעיקר בלילות ם, באריםגם על גדות האייפהפיים, משובצת בבתי קפה מסורתי

 ממש!!!!  של עות'מאני ועוד...חגיגה השלטון ה
עיר הבירה של הרפובליקה של מקדוניה והגדולה מבין הערים במדינה. זוהי העיר הפוליטית, התרבותית, הכלכלית והמרכז האקדמי  – Skopje –סקופיה 

 , מבני ענק, פסלים ומזרקות.םהעיר ששוקמה בצורה גרנדיוזית, לאחר רעידת אדמה קשה שכמעט כילתה אותה. עיר המלאה מונומנטי של המדינה.
העיר הקסומה ביותר במקדוניה, בעלת אופי שנשמר לאורך הדורות, יש בה הכל, הרים נישאים, אגם עם מים כחולים צלולים, עיר אשר  - Ohrid –אוכריד 

כנסיות ומנזרים עתיקים בהם נוכל מבצרים, מבניה משתפלים אל גדות האגם היפהפה בכל שעות היום ובלילה הופך מסתורי מואר באין סוף אורות סביבו, 
אנחנו נוכל ארוחת ערב חגיגית  , המשתפלים אל האגם השזור במסעדות, בתי קפה ובארים המציעים כל טוב.אוצרות אשר נשתמרו מתחילת הנצרותלראות 

 באחת המסעדות היוקרתיות בעיר, ממש על האגם, בנוסף נתפנק באחד ממרכזי הספא המפורסמים במקדוניה, נשוט על האגם להנאתנו.
 

  רידניתן לראות באוכמה 

 Ohrid 

 העיר העתיקה המבוצרת על כל שעריה 

 מבצר המלך סמואל 

 Plaošnik  -  השמור האתר –פלאושניק 

 התיאטרון העתיק של אוכריד 

 כנסיית יוחנן הקדוש מקניאו 
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 כנסיית הקדושים קלימנט ופנתילאימון 

 מנזר נחום הקדוש 

 צייוות רובוהבית של משפח  ( ואורנייהRobevci & Uranija ) 

  אגם אוכריד 

 הבאזר העות'מאני הגדול 

 סטרוגה 

 בשייט  רדוז'דה 

 מרכז ספא 
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 אוכריד –תל אביב  

בנתב"ג ונמריא לעבר הבלקן. לאחר הנחיתה שלנו בנמל  1ניפגש בשדה התעופה בטרמינל 
ניסע לאורך . נאסוף את כבודתנו ונתחיל את הטיול שלנו, סנט פול של אוכרידהתעופה הבינלאומי 

פנורמי מרהיב מסביב לאגם. אוכריד, הינה עיר עם עבר היסטורי ומורשת עתיקה מאד מסלול 
כעיר של משמורת עולם. אוכריד השוכנת בין הרים  1980 -ולפיכך נבחרה על ידי אונסק"ו ב

"  פנינהרכוש טבעי המוסיף למיקומה וכוחה. העיר נחשבת ל"הינה מ' 2,100נישאים לגובה של 
וניה. נבקר באחת הפנינות של העיר העתיקה המבוצרת, אליה חובר היוקרתית בכתר של מקד

, השער הנמוך, השער  (King Samoilמבצר המלך סאמויל ), יההמבצר המשמש ככתר מעל
(. נוכל St. Bogorodica Celnica) בקרבת כנסיית בוגורודיצה צלניצה הגבוה, והשער החזיתי

( Car Samoilוכריד לאורך הרחובות )לראות את האמנות הארכיטקטונית המסורתית של א
את  םשני המבנים האולטימטיביים אשר מאפייני (.Ilindenska)והסימטאות "אילידנסקה" 

ואוראניה  (,Robevčiהארכיטקטורה המקומית החדשה הינם שני בתים על שם "רובווצ'י )
(Uranija.) ( לאחר הפסקה נמשיך למנזר נאום הקדושNaum Monastery .St ,)וביופי בהמרהי 

אתר עלייה לרגל. המנזר יושב על  רמה מעל העיר אוכריד והאגם, ומכותר בגבעת  ,במקדוניה
נבנה על שרידי , , אך המנזר אנו עדים לו910 -נוסד על ידי נחום הקדוש ב ,(Galičicaגלצ'יצה )

הינם הקפלה והקריפטה של נחום  10-. השרידים אשר נשארו מהמאה ה16-קודמו במאה ה
לצד הקפלה ניתן לראות את הניסים של סנט נאום )נחום  1806,הקדוש. הפרסקאות הינם משנת 

 הקדוש(. בכניסה נראה את ממציאי הכתב הקירילי בעבודת פרסקו יפה, את קיריל ומטודיוס.
 

 לארוחת ערב וללינה. אוכרידיום ניסע למלוננו אשר בה םבתו
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 אוכריד -סטרוגה  –אוכריד  

 סטרוגההמכונה "הנהר השחור" עליו  בנהר דריםעיר קסומה החצויה נצא ל לאחר ארוחת בוקר 
יושבת משני צידי גדותיו. נהר דרים נשפך אל הים האדריאטי ולכן מהווה נקודת ציון חשובה 

מבחינה גיאוגרפית פיזית במקדוניה. העיר סטרוגה מייצגת את השונות בתרבויות, דתות, מנהגים, 
כך נראה מבנים דתיים וחילוניים נוצריים אורתודוקסים, מסגדים המשמשים את המיעוט האלבני 

גשר למי בעיר. כולם חיים בשלום זה לצד זה. בכל שנה בחודש אוגוסט מתכנסים על "המוס
משוררים, זמרים וכותבי עת מכל רחבי העולם הלוקחים חלק בפסטיבל הכתיבה והשירה.  השירה"

נסייר רגלית בעיר ונתרשם מהעיר החצויה משני צידי הנהר על רחובותיה וסימטאותיה המרוצפים 
נשקף מהן. לאחר הפסקה קלה לקפה או בירה מקומית, נמשיך בדרכנו באבנים אשר הזמן 

 . אוכרידל
ארוחת ערב חגיגית באחת המסעדות המפורסמות ניסע למלון להתרעננות ומנוחה קלה לקראת 

 על גדות הנהר אוכריד.
 .אוכרידבנחזור למלוננו ערב  לאחר ארוחת

 

 

 

  יום של פינוקים ושייט –אוכריד 

טקסי אשר עליהם נשוט -נרד אל גדות אגם אוכריד שם ימתינו לנו סירותבמלון, לאחר ארוחת בוקר 
אוכריד הוא  אגם על(. שייט Kališta( וקליסשטה )Radoždaלעבר הכפרים הקסומים רדוז'דה )

העיירה  חוויה בפני עצמה בו נגלה את התצורות הגיאולוגיות, נראה את המצוקים והכנסיה.
הינה בת כאלף שנה ושוכנת על הגדה המערבית  הצאר סטפאן דושאןנוסדה בתקופתו של  רדוז'דה

מ' מעל פני הים מוקפת בשטח חקלאי. מעבר לשלווה המקיפה את העיירות  725של אגם אוכריד, 
הבנויה על רכס יבלאניצה מעל העיירה  כנסיית המלאך מיכאל הקדושנראה על אחד המצוקים את 

בתוך  14-וה 13-. הכנסייה מכילה את הפרסקאות השמורים היטב מהמאה ה13-רדוז'דה מהמאה ה
 המערה הטבעית בהר. 

את חלקו השני של היום נעשה בעיר הסמוכה סטרוגה שם נסיים את היום בפינוקים לגוף ולנפש. 
נבקר במרכז ספא מהגדולים והמפורסמים באזור, וכל אחד יתענג על הטיפולים, המסאז', הסאונה 

 חרו מראש, לצד ארוחה קלה.אשר נב

 

 

 

mailto:info@azjanddytours.com


 
 

Mail: info@azjanddytours.com 

 באוכריד לארוחת ערב ולינה.נגיע בסוף היום מלאי חוויות ובאנרגיות טובות למלוננו 
 

 תל אביב – אוכריד 

, הכל תלוי בשעת הטיסה, נוכל לשוטט להנאתנו בעיר נעזוב את מלוננו אשר באוכרידלפני שהיום 
 .התעופה הבינלאומילהשלמת קניות לפני שנשים את פעמינו לעבר שדה 

תם טיולנו והמסע שלנו בארץ מרתקת על אתריה היפים והמעניינים אשר נגלו לכם במלוא הדרם, 

על נופיהם, מבניהם ואנשיהם המכניסי אורחים, על המטעמים המקומיים המשלימים לנו את 

 התמונה, חלקם מוכרים לנו מארצות בלקן אחרות במוטיבים שונים.

שהייתם חלק מהטיול בפניני מקדוניה, שמחנו לארח אתכם ומאחלים לכם טיסה אנו מודים לכם 

  נעימה ובטוחה הביתה. נשמח לראותכם שוב באחד המסלולים שלנו.
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