Orthodox Pasen
in Macedonië
8 dagen v.a.

1.198,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 1.429,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten Transavia
middenklassehotels
7x ontbijt, 1x lunch en 6x diner
traditionele lunch op paaszondag
wijnproeverij Popova Kula
paaseieren schilderen
bijwonen orthodoxe mis
Goede Vrijdag-processie
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
mis op Witte Donderdag in Ohrid
Goede Vrijdag-processie in Ohrid
paaslunch in Peštani
klooster Sveti Naum en Treskavec
meer van Ohrid
Struga, Prilep en Popova Kula
grotkerkje Radožda
klooster van Bigorski
Mavrovo NP en Galičica NP
dorpjes Konsjko en Elšani

Vertrekdatum 2023
• 11 april

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Reisleider Vasko: “Op paaszondag genieten we samen met
boerenfamilies van een gezamenlijk bereidde traditionele
paaslunch. Uniek om het Macedonische paasfeest zo te beleven!”

Bijzondere ontdekkingstocht aan het meer van Ohrid
Het is Paaszondag. Tijdens de Heilige Week hieraan voorafgaand is het lijden
en de kruisdood van Jezus door de Macedoniërs herdacht en nu is het moment
aangebroken om zijn herrijzenis uitbundig te vieren. Een wandeling door een
prachtige omgeving met geregeld een magisch uitzicht over het diepblauwe
meer van Ohrid leidt ons naar het dorpje Peštani. Hier ontmoeten we de
bevolking met wie we een smakelijke paaslunch bereiden. Lamsvlees staat
traditioneel centraal op deze dag. Daarnaast worden broodjes en koekjes
gebakken, er worden diverse salades bereid en er zijn aardappelen en rijst.
In de tuin van een dorpskerkje genieten we samen van de gerechten. De
feestelijkheden worden omlijst door muziek! Wat een unieke ervaring!
Het paasfeest is de belangrijkste viering in de orthodoxe kerk en een
indrukwekkend gebeuren! Tijdens deze bijzondere reis ervaart u hoe de
Macedoniërs de aanloop naar Pasen én het Paasfeest zelf beleven. U doet mee
met belangrijke tradities, zoals het verven van eieren op Witte Donderdag, het
bezoeken van de indrukwekkende processie op Goede Vrijdag en u geniet van
een smakelijke Paaslunch op Paaszondag mét de lokale bevolking zelf. Maar we
ontdekken ook enkele prachtige plaatsen, die Macedonië rijk is! Zo wandelen
we door de schilderachtige straatjes van Ohrid, bezoeken we het waanzinnig
gelegen klooster Treskavec en drinken we Macedonische wijnen in Popova Kula.
We verkennen steden als Struga en Prilep, maar maken ook mooie wandelingen
door de natuur, zoals naar de waterval Duf. Ontdek de pure schoonheid van
Macedonië en beleef er een onvergetelijk orthodox paasfeest!

Exclusief
• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • entreegelden
• fooien

De reis in het kort
dag 1 Vlucht Amsterdam – Thessaloniki
dag 2 Naar Noord-Macedonië en stadswandeling Ohrid
dag 3 Witte Donderdag: het klooster van Sveti Naum, Macedonische tradities
en de mogelijkheid tot het bijwonen van een orthodoxe mis
dag 4 Goede Vrijdag: Struga, het grotkerkje van Aartsengel Michaël en de
Goede Vrijdag-processie in Ohrid
dag 5 Nationaal park Mavrovo; klooster van Bigorksi en de waterval Duf
dag 6 Paaszondag; traditionele paaslunch met muziek in Peštani
dag 7 Prilep, het klooster Treskavec en wijnproeverij in Popova Kula
dag 8 Terugvlucht Thessaloniki – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

