Studietur til Makedonien
14.-18. maj 2019
Makedoniens finansminister Dragan Tevdovski, har inviteret Europabevægelsen til at
besøge Skopje.
Makedonien er i disse år inde i en rivende udvikling, med mange og store reformer
gennemført. Et NATO-medlemskab ligger måske kun et år fremme, og 80% af EUlovgivning er implementeret, ligesom der er taget store skridt for et bedre miljø og grøn
omstilling.
Vi vil på turen blive ledsaget af Dragan og hans kone Ani Ta, som er arkitekt. De vil fortælle os
om livet i Makedonien i sammenligning med Danmark. De har boet et lille års tid i Aarhus, hvor
Dragan var på et post-doc ophold på Aarhus Universitet.
Skopje er med sine 500.000 indbyggere Makedoniens hovedstad, og igennem den løber floden
Vardar. På den ene side er der boulevarder, overdådige nye bygninger og rigtig mange statuer og
skulpturer i bybilledet og på modsatte side af floden er tiden gået lidt i stå, og måske på mange
måder lidt mere autentisk med den levende basar, små snoede brostensbelagte gader og
menneskemylder. Rundt om byen er der høje bjergkæder og du kan i det fjerne skimte lidt sne på
toppen af en af tinderne. Der bor lige lidt mere end 2 millioner i landet og det grænser op til
Albanien, Grækenland, Bulgarien, Serbien og Kosovo.
Turen inkluderer:
• Flyrejse tur-retur, 4 overnatninger på 5* spahotel i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad, egen
bus som beskrevet i programmet, sejltur i Matka Canyon, alle besøg og entreer, samt ALLE
måltider.
Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse kr. 6.495,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.095,-

Tirsdag d. 14. maj
21.55 Afgang fra Kastrup - 00.35 Ankomst Skopje.
Transport i egen bus til hotellet.
Overnatning på 5* Spa Hotel Aleksandar Palace:
http://www.aleksandarpalace.com.mk/Default.aspx?lng=2

Onsdag d. 15. maj
Denne dag bliver tilrettelagt af Dragan og hans stab i finansministeriet.
Og der indgår besøg og rundvisning i Makedoniens parlament, besøg i finansministeriet, evt.
udenrigsministeriet, møder med centrale meningsdannere, samt unge studerende.
Makedonien er som bekendt officielt ansøgerland til EU, hvorfor vi også mødes med medlemmer af
parlamentets EU-udvalg.
Mere herom senere.
19.00

Middag på Restaurant Kapan An, som er en restaurant beliggende i den gamle
bydel i Skopje. Her serveres traditionel makedonsk mad.

Torsdag d. 16. maj
08.00 heldagsudflugt til Ohrid-søen, som er et meget populært udflugtsmål blandt makedonerne
selv.
Den makedonske by Ohrid og dens sø – begge på UNESCOs verdensarvsliste - ligger 160 km fra
Skopje. På denne heldagstur tur gennem det makedoniske landskab, får du et indtryk af
Makedoniens smukke natur og storslåenhed. Første stop er St. Naun, hvor Ohrid-søens kilder
udspringer.
Frokosten består af den berømte Ohridørred, som indtages på Restaurant
Ostrovo, som
er flot
beliggende ved
søbredden.
Vi kører tilbage
til byen Ohrid,
hvor vi besøger
Plaosnik riunerne, der fortæller om de mange folk og kulturer, der har
boet i Makedonien. Vi besøger også den bulgarske Tsar Samuels
fæstning fra det
4. århundrede og St. Sofija-kirken. Der bliver mulighed for at besøge de
lokale butikker.
16.00
18.30
19.30

Afgang fra Ohrid
Ankomst til hotellet.
Middag på hotellet.

Fredag d. 17. maj
Hele dagen til fri disposition.
I 1963 blev 80% af byen ødelagt af et stort jordskælv og det virker, som om de bygger en
moderne bydel på den ene side af floden Vardar, og bibeholder det gamle osmanniske centrum på
modsatte side. De to bydele står i stor kontrast til hinanden.
På den ene side af den gamle stenbro finder du et miskmask af statuer, skulpturer, kunst, kæmpe
bygninger med søjler (som vist skal lede tankerne hen på deres græske fortid), hoteller, moderne
cafeer og barer i stor kontrast til basar med 1000-vis af sko, tøjforretninger, voluminøse
guldsmedeforretninger, grøntsagsmarkeder, moskeer og den lille håndværker.

Den gamle bydel
I den gamle osmanniskes bydel kan man nemt fare vild ad de små smalle kringlede veje og
gudskelov for det, så man kan få en på opleveren. Fra den gamle stenbro går du til det gamle
Cifte Haman, et tyrkisk bad fra 15. århundrede, som er omdannet til The National Gallery of
Macedonia med underafdeling i Daut
Pasha Hamam og flere andre gamle
bygninger har fået et nyt liv f.eks. til
et hotel, trods forvandlingen synes
jeg stadigvæk der god autentisk
energi i bydelen, når blot man
vælger, at gå lidt ned af de små
sidegader.
Her er gader med traditionel
håndværk, te saloner ved siden af
shotsbaren og mikrobryggeri, moskeer side om side med den ortodokse kirke.
Den gamle bydel bærer tydeligt præg af mange forskellige herredømmer igennem de sidste 1000
års historie, samt forskellige religioner.
19.00
Afgang fra hotellet.
19.30
Fælles afslutningsmiddag på Restaurant Pilister, på den centrale plads med det
gigantiske springvand og statue af Aleksandar den Store.

Lørdag d. 18. maj
9.00 I dag skal vi se Skopjes omegn. Vi kører i egne
minibusser til det nærliggende bjerg Vodno, til
svævebanestationen Middle Vodno, hvorfra vi tager
gondoler op til toppen, hvor byens 66 meter høje vartegn
Millennium Cross kan ses milevidt, især som oplyst om
natten.

Herefter fortsætter vi ca. 45 minutter til den smukke Matka Canyon.
Efter et kvarters gang til vi kommer hen til St. Andrej-kloster, kajen
med bådene, og et lille hotel med cafe og restaurant.
Her indtages frokosten.
Vi hopper på en
båd, som sejler
os ind i kløften.
Træerne og
klipperne ændrer
form og farve, jo
længere vi bevæger os ind i kløften. Vi går i
land, og ned ad trapperne til grotten Vrelo,
en af de dybeste undervandshuler i Verden.
17.00
18.40

Turen slutter i lufthavnen.
Afgang fra Skopje – ankomst Kastrup 21.25.

Arrangement.
Der tages forbehold for evt. ændringer eller aftaleaflysninger i programmerne, da vi har at gøre
med politikere, diplomater, journalister og embedsfolk, hvis kalendere kan ændre sig ved
pludseligt opståede situationer.
Tilmelding til: Susanne Højland Petersen på shp@eubev.dk.
Brug venligst tilmeldingsblanketten herunder.
Deltagerantal: Da der max. kan deltage 25 personer, vil deltagelse ske efter ”først til mølle”
princippet. Hurtig tilmelding anbefales, da forhåndsinteressen har været meget stor.
Forsikringer: I skal selv sikre jer de nødvendige, personlige rejse-, afbuds- og
hjemrejseforsikringer, samt medbringe det blå sygesikringskort.
Betaling og afbestilling: Ved tilmelding fremsendes en faktura på hele rejsen pris. Hvis rejsen
pga. manglende tilmeldinger aflyses, tilbagebetales hele beløbet.
Afbestilling 30 dage eller mere før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af kr. 500.
Afbestilling 15 dage eller mere før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af kr.
2.000. Afbestilling mindre end 15 dage før afrejsen: Ingen refusion.

OBS! Turen er ikke velegnet for gangbesværede, idet der vil være en del
transport til fods.
Jeg/vi tilmelder mig/os turen til Makedonien:
Navn (1): ____________________________ Fødselsdato: _______ Pasnummer: ___________
Navn (2): ____________________________ Fødselsdato: _______ Pasnummer: ___________
Adresse: _____________________________ Postnr./By: ______________________________
Telefon: ______________________________
E-mail adresse: _______________________________________________________________
Værelsestype: Delt dobbelt



Delt twin (2 seperate senge) 
(Forudsætter, at der er en at dele med)

Single



Rejs godt med Europabevægelsen
Medlemsrejser i Europabevægelsen er arrangeret ulønnet, af medlemmer, for medlemmer.
Vi er ikke en professionel rejsearrangør, som skal tjene på rejserne, og som udgangspunkt rejser
vi individuelt. Vi arrangerer studieture med et højt fagligt indhold og niveau, ofte med et stramt
program, og det forventes, at man overholder mødetiderne og deltager aktivt.
Ansvaret for rejsen er placeret ved den enkelte deltager.
På baggrund af erfaringer fra vores rejser har vi følgende bud, når vi rejser sammen:
1. Man har selv ansvaret for sin rejse.
2. Man udviser den nødvendige etikette, når vi besøger parlamenter, ministerier, ambassader
og lignende.
3. Man deltager aktivt i møder og besøg, og kan man ikke deltage aktivt på grund af sygdom
eller træthed, melder man fra til mødet.
4. Man er forpligtet til at sikre, at ens rejsedokumenter og forsikringer er gældende.
5. Får man et uheld under rejsen f.eks. ved at tabe pas, pung mv., er det ens eget ansvar at
løse det. Man kan søge råd ved rejselederen.
6. Man skal respektere mødetidspunkter og aftaler. Man kan ikke forvente, at gruppen venter
på en.
7. Har man behov for særlige hensyn f.eks. på grund af sygdom eller handicap, skal man
oplyse det i sin ansøgning om deltagelse, og ved deltagelse, skal du respektere lederens
råd om transport m.m. Også når det er for egen regning.
8. Lav aftaler med en rejsefælle om vækning, transporter og lignende. Bestil vækning i
receptionen og hold altid din telefon åben, så vi kan få fat i dig (når vi ikke er i møder).
9. Husk tillige, at man rejser som ambassadører for Europabevægelsen og for Danmark.

