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СКОПЈЕ -   ЉУБОВ  МОЈА 

  

  СКОПЈЕ- познат под античкото  име СКУПИ ( латински Scupi)  , е најголем град во република Македонија а 

воедно и негов главен град кој брои над 800.000 илјади жители . Се  наоѓа во средишниот дел на 

Балканскиот Полуостров, распространет  на бреговите на реката Вардар.  Последниве децении бележи 

огромен развој на политички, културен и академски центар кој е од големо значење  во земјава  и 

пошироко.  

И покрај  катастрофалниот земјотрес  во 1963 година, каде што градот бил разурнат до темел,  , СКОПЈЕ 

неуморно твори и  се развива во еден од позначајните  градови на Балканот  а во последните 50-тина години 

значително  бележи  подем и во текстилната, хемиската,кожна,  графичката индустрија . 

Покрај индустриската развиеност, Скопје бележи напредок  и во  полето на трговијата, банкарството, 

културата , градежништвото и спортот . 

 Како резултат на ова, доби една сосема друга димензија и токму поради ова,  секој посетител кој  доаѓа во 

СКОПЈЕ , не останува рамнодушен. 

Позначајни  историски знаменитости кои заслужуваат  посебно внимание  се: 

 Старата железничка станица ( потсетник на земјотресот од 1963 година)  археолошки музеј, 

 Спомен куќата на Мајка Тереза ( Анес Бојаџиу добитничка  на Нобелова награда за мир во 1979, 
родена во Скопје во 1910 година),  

 Плоштадот  Македонија кој посебно плени во последно време со сите новопоставени  споменици и 
уникатната  фонтана  на Александар Македонски, 

 Камениот мост, 

 Музејот на Холокаустот, 

 Стариот пазар- Бит Пазар, 

 Црквата Св. Спас – позната по уникатниот дуборез, 

 Даут Паша Амамот – сега галерија на уметности, 

 Еден од најголемите  и најубавите примери  на  Отоманската архитектура – Капан Ан ( 15 век), 

 Милениумскиот крст на планиата Водно, белег на едно ново време - по својата големина  се смета за 
најголемиот крст на светот заедно со крстот во Сан Лорензо де Ел Ескориал – Шпанија. 
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ПРОГРАМА : 

 Поаѓање во однапред договореното време преку Кичево, Гостивар и Тетово, со попатни застанувања 
поради одмор и кратка пауза на планинскиот пресек Стража . 

 Планирано пристигнување во Скопје во претпладневните часови. Посета на кањонот Матка каде што 
е планиран РУЧЕК. Попладнето Сместување во хотел. 

 Вечерта слободно време  за индивидуални активности на сопскиот плоштад, посета и разглед  на  
ново изградените  споменици. ВЕЧЕРА , НОКЕВАЊЕ. 

 По ПОЈАДОКОТ , одјавување од хотелот . Посета  на градскиот музеј во Скопје и  спомен  куќата на 
Мајка Тереза.прошетка преку далеку познатиот  Камен  Мост, прошетката продолжува со посета на 
Холокауст – Музејот, црквата Св. Димитрија, Даут Паша Амамот, црквата Св. Спас, џамијата Мустафа 
Паша . 

 Посета на Тврдината –Кале , која е симбол на Скопје, и планиран едночасовен одмор за 
индивидуални потреби и шопинг,  можност за посета на старата Скопска чаршија . 

 Планирано тргнување  за Охрид околу  пладне . Пристигнување во вечерните часови. 
 

Во ценaта е вклучено: 

- Организиран автобуски превоз на релација , Охрид- Скопје-Охрид. 
- Хотелско сместување во Скопје на база едно нокевање,  со појадок и вечера.  
- Ручек  на кањонот  Матка.  
- Влезниците  во музеите : Мајка Тереза, Музејот на Македонската борба  ВМРО. 
- Организиран панорамски  разглед.   
- Професионален пратител и водич на патувањето. 
- Огранизација на патувањето. 
-  

Во цената не е вклучено: 

- Пијалокот. 
- Индивидуалните трошоци.    

 

 

  

 


