
Охридско езеро, 

Северна Македония  
 

 

ПРОГРАМА: 

1-ви ден:  
Отпътуване с автобус в 04:45ч. от град Перник - спирка “Бучински път” / 

05:00ч. от град Перник - ул.Железничарска 15 (Начална спирка Перник) / 

05:15ч. от град Радомир. Преминаване на ГКПП Гюешево-Деве баир. 

Пристигане в град Охрид. Нашата програма ще започне с посещението на 

“Билянините извори“ – те са една от най-големите атракции в град Охрид. 

Разположени са на около 2 км от центъра на града. С тях се свързват редица 

легенди, най-известната от които е тази за любовта между цар Самуил и 

красивата девойка Биляна. Легендата разказва, че Биляна и цар Самуил се 

срещнали край изворите. Съпругата на Самуил разбрала за любовта между 

двамата и пратила човек да прониже Биляна със стрела, която я парализирала. 

Девойката не искала любимият й да я вижда в този безпомощен вид и се 

скрила в една пещера. Но любовта на Самуил била толкова силна, че когато я 

видял в пещерата, сълзите му закапали в езерото. Затова пъстървата в езерото 

има специфични точици по тялото си. Свободно време за обяд около 1 час. 

Настаняване в хотел Holiday-M разположен на брега на Охридското езеро на 5 

км от центъра на града. След настаняването в хотела, ще имаме свободно 

време за освежаване около 40 мин. Отпътуване за центъра на града. 

Пешеходна обиколка с местен екскурзовод в старият град на Охрид с 

посещение на Самуилова крепост; Църква “Света София”; Църква “Свети 

Климент и Пантелеймон” (с включени входни такси). Свободно време за 

разходка и пазар в центъра на град Охрид. Възможност за самостоятелна 

разходка с лодка или катамаран. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 
 

2-ри ден: 

Закуска 08:00-09:00 ч. В 09:00 ч. отпътуване с корабче за манастир 

“Св.Наум”. (Продължителност на пътуването с корабче около 1 час и 30 

мин). Манастирът Св. Наум е разположен в югоизточната част на 

Охридското езеро, на 30 км от град Охрид. Манастирът датира от края на 9 

век, а негов основател е ученикът на Св. Кирил и Методий - Св. Наум. По 

време на пътуването с корабче, ще посетим “Заливът на костите” (с 

включена входна такса). Заливът на костите представлява любопитен 



археологически обект с музей, посветен на древните хора, живеели край 

водите на езерото преди повече от 4000 години. След пристигането в 

местността, в която е разположен манастирът, ще имаме достатъчно 

свободно време за обяд и разходка в манастирския комплекс. Първо ще 

посетим църквата "Св. Архангели" с гроба на св. Наум, паркът на охридските 

извори и църквата "Света Петка" (с включена входна такса). След това ще 

имаме свободно време за обяд и разходка. Около 15:00 ч. отпътуване обратно 

към град Охрид с корабче. Връщане в хотела, свободно време за плаж. 

Вечеря. Нощувка. 
 

3-ти ден: 

Закуска 08.00-09.00 ч. Освобождаване на хотела. Посещение на калищкият 

манастир „Рождество на Пресвета Богородица“. Манастирският комплекс се 

намира срещу северния бряг на Охридското езеро на около 10 километра 

западно от град Струга, в близост до село Калища. Най-старата част от 

манастира, която всъщност е и основата на целия комплекс е пещерната 

църква “Рождество на Пресвета Богородица”, построена през XIV век. Тази 

църква заедно с църквата “Св. Атанас”, църквата “Св. Архангел Михаил” в 

Радожда и църквата “Св. Спас” във Вишни е една от четирите пещерни или 

скални църкви в региона. След посещението на калищкия манастир, ще 

посетим центъра на град Струга. Свободно време за разходка около 1 час. 

Отпътуване за град Скопие - столицата на Република Северна Македония. 

Скопие е най-голям град в Северна Македония. Населението на града е около 

700 000 жители. Разположен е в северната част на Северна Македония, на 

двата бряга на река Вардар. Градът се развива бързо след Втората световна 

война, но през 1963 г. катастрофално земетресение го опустошава. От 1991 

г., Скопие е столица на независима Република Северна Македония. Сред 

забележителностите на града се открояват Каменният мост, символ на 

Скопие; Скопското кале; Скопската чаршия както и много други религиозни 

храмове и исторически паметници. В Скопие се намират Македонската 

академия на науките и изкуствата, Скопския университет „Св.Св. Кирил и 

Методий“, Исторически архив, Педагогическа академия и Македонски 

народен театър. Пристигане в град Скопие следобед. Свободно време за 

разходка и обяд около 2 часа. Отпътуване за България. Прибиране в 

градовете по маршрута късно вечерта.  
 

 

 

 


