
MacKo BulGRum 2022 

(Neznámy Balkán) 

Zahraničná exkurzia po západnom Balkáne, najmä po historickej Macedónii, dnešnom Severnom 

Macedónsku, gréckej Macedónii a západnom Bulharsku a ako bonusom aj s nahliadnutím do Kosova. 

Počas 8 dní (plus 2 dni cesta) spoznáme dve plus jedno hlavné mesto a k tomu ešte jedno veľkomesto, 

viacero kláštorov, prejdeme sa po mestách, kde počtom nad kostolmi prevládajú mešity. Ovlažíme sa 

vo vodách balkánskych jazier, ale aj Egejského mora. Prejdeme divokou krajinou od dvojtisícových 

končiarov po pobrežné nížiny... 

Termín: cca 26. 8. 2022 – 4. 9. 2022 

Trasa: cca 3600 km 

 

Rámcový program exkurzie: 

Na úvod nás čaká dlhá tisíckilometrová nočná cesta priamo po hlavnej spojnici ďaleko na juh cez 2 

štáty. Ale potom už sa ocitneme priamo v srdci západného Balkánu – prvej metropole Skopje, kde bude 

dosť času preskúmať zvyšky starého mesta s typickou atmosférou, ako aj nové „socialistické“ mesto 

vybudované po ničivom zemetrasení v 60-tych rokoch. Stihneme aj jednodňový výlet do Kosova a jeho 

rázovitej metropoly Prištiny. Všimneme si aj stredoveké srbské pamiatky, ako napr. kláštor v Gračanici 

(UNESCO) a snáď stihneme nakuknúť aj do Prizrenu so starými uličkami a pevnosťou na mestom a tiež 

srbským pravoslávnym kostolom (UNESCO). 



 

Pokračovať budeme k nádhernému Ochridskému jazeru – najstaršiemu a najhlbšiemu na Balkáne, 

ktorého krásu umocňujú stredoveké 

kláštory na jeho brehu (Sv. Neum, či Sv. 

Panteleimon) (UNESCO) a typicky 

balkánsko-osmanské mesto Ochrid. 

Potom prekročíme hory nakukneme i na 

breh ďalšieho – Prespanského jazera, 

o ktoré sa delia tri krajiny – Severné 

Macedónsko, Grécko a Albánsko. 

Albánsko uvidíme len cez vody oboch 

jazier, ale do Grécka čoskoro vstúpime, 

hneď ako sa prejdeme uličkami starej 

Bitoly – druhého najväčšieho mesta 

Severného Macedónska.  

 

Potom už sa cez hory a kotliny gréckej Macedónie presunieme až k pobrežiu Egejského mora v oblasti 

Thessaloník, teda Solúna. Cestou si pozrieme i príjemné mestečko Edessa stojace na travertínovej 

terase, z ktorej sa mnohými prúdmi valia dolu viaceré vodopády. Pri pobyte v Egejskej či južnej 

Macedónii určite navštívime i jej centrum – Solún, kde stoja ešte viaceré pamiatky z čias Konštantína 

a Metoda i staršie – práve staré ranokresťanské kostoly (UNESCO) sú najcennejšie, ale krásny je 

i pohľad od z časti zachovaných byzantských hradieb, či prechádzka po nábrežnej promenáde. Asi 

každý poznáte poklady z hrobky faraóna Tutanchamóna, no koľkí viete, že nádherný zlatý poklad sa 

našiel i v neporušenej hrobke macedónskeho kráľa Filipa II. (otca ešte slávnejšieho Alexandra Veľkého) 

– ktorá sa našla vo Vergíne (UNESCO). Určite sa nájde čas aj na krátke osvieženie vo vodách Egejského 

mora. 

 

 

Zo Solúna sa vydáme na severovýchod – do juhozápadného Bulharska, resp. bulharskej časti historickej 

Macedónie v údolí rieky Struma. Z novej diaľnice Solún-Sofia si urobíme aj nejaké odbočky – najmä do 



rázovitej dedinky Melnik, ktorá leží učupená pod zemnými pyramídami. No a samozrejme 

nevynecháme jednu z najznámejších pamiatok Bulharska – Rilský monastir (UNESCO) – majestátny 

kláštor v horskej dolina majestátnych hôr rovnomenného pohoria. Ak nám počasie dovolí vyvezieme 

sa lanovkou i na masív Vitoše, aby sme aspoň nakukli do bulharských veľhôr a pokochali sa pohľadom 

na metropolu Bulharska – Sofiu, do ktorej sa pozrieme vzápätí.  

 

Napokon využijeme i cestu späť, zostaneme na území EÚ a prejdeme severozápadným Bulharskom, 

kde si obzrieme skalné mesto v Beogradčiku a s Bulharskom sa rozlúčime vo Vidine, kde ešte stále stojí 

stará byzantská a turecká pevnosť nad Dunajom. Po novom moste (2013) prekročíme Dunaj 

a zamierime cez Rumunsko k legendárnej tiesňave Železná vráta s mohutnou priehradou na Dunaji. 

Prekročíme južný koniec Karpát a potom už zamierime cez šíru Panónsku panvu na jej severný okraj 

späť do Bratislavy... 

Cena exkurzie: 480 EUR/ osoba  

V cene je: 

• Doprava  

• Ubytovanie: komplet ubytovanie na 8 nocí s raňajkami.  

• Strava: raňajky na ubytovaniach 

• Atrakcie: vstupy do národných parkov, múzeí a atrakcií podľa programu 



 

V cene nie je: 

v prípade potreby PCR/ATG testovanie, cestovné poistenie, väčšina stravovania 

 

PODMIENKY ÚČASTI  

• Záväzné prihlášky: vyplniť registračný  formulár. Prihlasovanie sa uzatvára 07.03.2022 

• Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na exkurzii MacKo BulGRum 22 Západný 

Balkán 

• Po zaregistrovaní sa, dostanete mailom potvrdenie o vašom zaradení do exkurzie a pokyny 

k priebežnej platbe.  

 

FORMULÁR K PRIHLÁSENIU: TU 

Organizátori a odborní garanti exkurzie: 

prof. Ladislav Tolmáči, doc. Daniel Gurňák, Dr. Gabriel Zubriczký 

 

Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com, 00421 905 211 017 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_fB8OD9tPs5tj94GN0BdJIWUWdNC6aBFq4o_GLl-uzCaYug/viewform

