
 

 MACEDÓNSKO A GRÉCKO: OHRID- OSTROV 
KORFU- METEORA-THESSALONIKI 

Ochrid (dnes v juhozápadnom Macedónsku) leží na brehu Ochridského jazera. Na konci 9. storočia sa stal popri Pliske a Preslave jedným z 
hlavných centier slovanského písomníctva a kultúry na Balkáne. Významným centrom kultúry a obchodu bol už od antického obdobia, keďže 
cez mesto viedla dôležitá rímska cesta Via Egnatia. 

Ostrov Korfu je opradený tajomstvami,  spomína sa v mytológii ako bájna krajina Fajákov kde sa zastavil Odyseus na svojej ceste z Tróje. 
Kolonizácia prebehla už v archaickej dobe. V rokoch 359 až 1204, v období Byzantskej ríše, prichádzajú s dobyvateľskými úmyslami na ostrov 
postupne Góti, Slovania, Húni, Bulhari, Arabi, Normani, križiaci, Janovčania a nakoniec Benátčania. Tí tu nakoniec vládli viac ako 400 rokov, až 
do roku 1797. Od roku 1864 sú Jónske ostrovy vrátane Korfu pripojené ku Grécku. Ostrov Korfu vďaka historickým pamiatkám a nádhernej 
prírode patrí k vyhľadávaným turistickým destináciám.  

Solún /Thessaloniké/ leží na brehu Egejského mora. Milovníci histórie tu nájdu množstvo byzantských a osmanských kultúrnych pamiatok. 
Mesto bolo súčasťou Byzantskej ríše, po dobytí Konštantinopolu súčasťou Osmanskej ríše. Pre kresťanov celého sveta je biblickým miestom, 
keďže tam istý čas pôsobil svätý Pavol. Nám sa spája Solún najmä s postavami sv. Cyrila a sv. Metoda. Pochádzali z tohto mesta  a tvoria 
v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol.  

Termín: 26.02.-03.03.2023  

Cena: 350,- €     

V cene je zahrnuté: lux bus, 3 x ubytovanie  s raňajkami, 2 x večera, trajektový lístok  Igoumenitsa – Korfu – Igoumenitsa, (lodná 
spoločnosť vystaví na meno, je neprenosný), duchovný doprovod, sprievodca 

V cene nie je zahrnuté: vstupy, pobytová taxa – platí sa na mieste, príplatok za jednolôžkovú izbu 75,- € 
 
Možný príplatok:  komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna  15,-  €, alebo poistenie pandemic vrátane 
ochorenia na Covid 19 v cene 24,- €  

Program zájazdu: 

1.deň:   odchod z farnosti Milošová o 13.00 hod. cez Maďarsko a Srbsko do Macedónska 
2.deň: ráno príchod do starobylého mesta Ohrid, ktoré leží pri pobreží rovnomenného jazera. Prehliadka mesta. Jeho história 
je  úzko spätá so zakladateľmi slovanskej kultúry sv. Klimentom a sv. Naumom – nasledovníkmi solúnskych bratov,  Plaošnik – 
archeologické nálezy z ranokresťanskej Baziliky zo 4. storočia, kostoly sv. Klimenta a sv. Pantalejmona, návšteva hrobu sv. 
Klimenta, kostol sv. Cyrila, sv. Metoda a sv. Benedikta. Večera, ubytovanie.    
3.deň: skoro ráno odchod od Igoumenitse, asi o 12.30 hod. trajekt na ostrov Korfu. Autobus ostáva na pevnine, preto 
doporučujeme zobrať na ostrov iba menšiu príručnú batožinu. Presun na hotel. Popoludní prehliadka hlavného a najväčšieho 
mesta ostrova Kerkyra. Leží na východnom pobreží, je dôležitou turistickou destináciou a významnú úlohu zastáva už od 8. 
storočia. Veľkým lákadlom je staré mesto, od roku 2007 zapísane na zozname UNESCO. Uvádza sa ako mesto s najlepšie 
zachovanou architektúrou benátskeho štýlu v Grécku. Hlavné námestie Esplanade, Stará a Nová pevnosť, Kostol sv. 
 Spiridona.Ubytovanie 
4.deň: ranný trajekt asi o 08.30 hod. z ostrova Korfu do Igoumenitse, presun do Meteora - prehliadka  niektorých dostupných 
kláštorov, ktoré sú postavené na vrcholoch skál v oblasti Tesália, v blízkosti mesta Kalambaka. Mnísi sa v oblasti týchto 
vrcholov usadzovali už od 11. storočia. Ako prvý bol zásluhou mnícha Athanasia založený v rokoch 1356 až 1370 kláštor 
Metamorfoseos, ďalšie kláštory vznikali v priebehu 15. storočia. Odchod do Solúne, večera, ubytovanie.  
5.deň: po raňajkách prehliadka mesta Solún – Thessaloniki - mesto odkiaľ pochádzal sv. Cyril a Metod. Ich otec, menom Lev, 
mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa azda okolo roku 815. 
Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným menom sa volal 
Konštantín. Narodil sa asi okolo roku 827. Kostol sv. Cyrila a Metoda, historické centrum mesta, archeologický areál, 
pravoslávna bazilika sv. Dimitrija, mučeníka a patróna mesta.  Odchod nočnou jazdou na Slovensko.                  
6. deň: predpokladaný príchod do farnosti Milošová okolo poludnia 

Prihlásenie osobne alebo telefonicky: Igor Čuntala, t.č. 0904 420 876 

AWERTRAVEL s.r.o. 
cestovná kancelária 

905 01  Senica 
Hviezdoslavova 1469/61 

tel.: 034/651 3896 
tel./fax: 034/651 2995 

e-mail: awertravel@awertravel.sk 
i-net: www.awertravel.sk 


