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ОХРИД
Античкиот град Охрид, кој е наречен и: словенски
Ерусалим, и се наоѓа по должината на брегот на
величенственото Охридското Езеро, е несомнено
најубавиот и најатрактивниот македонски град, бисер
на старата архитектура и ризница на вредни културни
и историски споменици под заштита на УНЕСКО. Тој
постои веќе 2500 години и античкото име му е Лихнидос.
Првиот словенски универзитет е основан токму тука од
Свети Климент и Свети Наум во месноста Плаошник.
Имало 365 цркви и манастири во Охрид и околината, по
една за секој ден од годината.
Охрид не е само убаво културно место, туку и туристички
центар, каде секој посетител може да најде забава тука.
Повеќето од рестораните се поинтересни во вечерните
часови, бидејќи со музика во живо, го збогатуваат
амбиентот во летниот како и во зимскиот период. Едно
големо богатство, но прекрасен куриозитет е фактот дека
Охридското Езеро е најголемиот природен резервоар
на флора и фауна во цела Европа. Со површина од
358 квадратни километри длабочина од 288,7 метри
и нејзината кристално чиста вода со видливост до
21,5 метри длабочина, често ова езеро се нарекува
македонско слатководно море од страна на научниците.
Еден ден не е доволно за посета на сите културноисториски споменици во Охрид, но нашиот искусен
водич ќе го претстави на сите вас со една интересна
приказна.
Цена: 7 евра по особа
Во цената е вклучено:
Трансфер хотел – Охрид
Трансфер Охрид – хотел
Водич
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КРСТАРЕЊЕ ПО ОХРИДСКО ЕЗЕРО
Крстарењето со брод по Охридското Езеро овозможува
несекојдневно доживување. Со ова крстарење по
сините води на езерото кое трае околу еден час ќе го
видите стариот дел на Охрид од друг агол, неколку
цркви, падините на националниот парк Галичица, ќе
ги доживеете бистрите води... На бродот има бар каде
можете да се освежите за време на крстарењето.
Цена: 10 евра по особа
Во цената е вклучено:
Трансфер хотел – пристаниште Охрид
Трансфер пристаниште Охрид – хотел
Карта за брод
водич
ЕЛШАНИ – ЕТНО СЕЛО
Поминете еден прекрасен ден во планинското етно
село Елшани. Сместено на падините на националниот
парк Галичица и на надморска висина од 850 до 950
метри. Во ова село ќе ги пробате специјалитетите
на македонската традиционална кујна спремени на
традиционален начин. Следува прошетка по падините
на планината Галичица со магариња. За цело време
на посетата ви се пружа прекрасен поглед на Охрид и
охридското езеро
Цена: 25 евра по особа
-

Во цената е вклучено:
Трансфер со туристички комбиња
Прошетка по планината со магариња
Традиционален ручек
водич
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МАНАСТИР СВ. НАУМ
Областа околу манастирот Свети Наум е еден од
најубавите по должината на брегот на Охридското Езеро.
Величественото зеленило, на две романтични мали
острови (еден е покриен со густа шума, со многу птици
вгнездени таму, и е забрането за посетители), опкружен
со изворите на реката Црн Дрим, пространа песочна
плажа, самиот манастир, и панорамата од ридот на кој
што се наоѓа го прават едно од најатрактивните места
за пикник. Манастирот Св. Наум е изграден на карпа
над езерото, со прекрасен поглед на Охридското Езеро,
на градот Поградец во Албанија, како и на околните
планини. Црквата на Наум била посветена на светителите
Архангели Михаил и Гаврил. Црквата е изградена во
900 г., како спомен од словенскиот учител Свети Наум
Охридски, ученик на Кирил и Методиј, современик и
соработник на Свети Климент Охридски.
Свети Наум, бил упокоен во 910 година.
Ќе го посетите прекрасниот манастир Св. Наум, и ќе
имате возење со мали чамци на веслање до изворите на
реката Црн Дрим.
Цена: 35 евра лице
Вклучено во цената:
- Туристички водич
- Сите трансфери (со туристишки автобус)
- посета на манастирот Свети Наум
- Организиран ручек во ресторан
- Возење со мали чамци на изворите на реката Црн Дрим

