
 
Tur med Bornholms Museumsforening til Nordmakedonien  
21. september – 28. september 2023 
 
Rejseleder: Tidligere museumsdirektør for Bornholms Kunstmuseum Lars Kærulf Møller 

 

Dag 1.  

Afgang Kastrup Lufthavn med Austrian Airline kl. 07.00 med ankomst i Skopje kl. 11.55. 

Transport til det 5-stjernede hotel Bushi Resort and Spa https://bushiresort.com/ i hjertet af Skopje 

kun 50 m. fra bazaren. 

Vi går en kort tur i byen om eftermiddagen og besøger bl.a. Osten Gallery og aflægger besøg i 

atelieret hos Makedoniens mest kendte samtidskunstner, Mice Jankulowski.  

 

Dag 2.  

                                

Til fods i Skopje.  

Skopje blev ramt af et voldsomt jordskælv i 1963, hvor over 80% af byen blev totalt ødelagt. Efter 

jordskælvet hyrede man den japanske arkitekt Kenzo Tange, der nok er mest kendt for monumentet 

over atombomben i Hiroshima, til at lave byplan og igangsætte genopførelsen. Det betød, at byen 

fik et mærkeligt retrofuturistisk udtryk, der stadig præger byen selvom man i de senere år har 

igangsat en renovering af bygningerne, så nogle, som f.eks. det arkæologiske museum midt i byen 

nu mere har præg af flødeskumslagkage. 

https://bushiresort.com/


Vi besøger bazaren, den største i verden efter bazaren i Istanbul. Vi besøger bl.a. den gamle hamam 

(oprindeligt islamisk badehus, nu en del af nationalgalleriet) og den smukt udsmykkede Sveti Spas 

(Den Hellige Frelse) fra 16.årh., der nu ligger 2 meter under jorden. På den lille plads foran kirken 

står Goce Delcevs sarkofag. Goce Delcev var grundlæggeren af den makedoniske frihedsbevægelse 

og blev dræbt i kamp mod tyrkerne i 1903. Vi går videre over den næsten 600 år gamle stenbro, 

opført af tyrkerne omkring 1450 og besøger den centrale plads med kolossalstatuen af Alexander 

den Store og nogle af de utrolige brutalistiske bygninger der blev opført efter jordskælvet i 1963 

f.eks. den makedonsk ortodokse domkirke, Sct Kliment af Ohrid og det centrale postkontor.   

Herefter er resten af dagen til fri disposition. 

Dag 3.  

 

Udflugt til Matka, en bjergkløft vest for Skopje, hvor vi går tur op til den opdæmmede sø og det 

lille kloster. Hvis tiden tillader det, tager vi en bådtur til Vrelo Caves, der anses blandt de smukkeste 

drypstenshuler i verden. Vi fortsætter til Tetovo, hvor vi besøger den berømte udsmykkede Pasha 

moske, inden vi returnerer til Skopje sidst på eftermiddagen. 

Dag 4 

 

Vi tjekker ud fra hotellet og forlader Skopje og kører med bus mod Ohrid. På vejen besøger vi 

Stobi, et stort arkæologisk område, der på mange måder minder om Pompei. Den antikke by 

Paeonia, er nævnt første gang i 197 f. kr. er kendt for de overdådige mosaikker. I dag er Stobi det 

mest kendte vindistrikt i Makedonien og vinene herfra har i de senere år vundet mange 

internationale priser. Derfor spiser vi naturligvis frokost med vinsmagning i den kongelige vingård 



”Queen Maria” https://wineryqueenmaria.com/ her i hjertet af Makedoniens vindistrikt. Vi 

fortsætter med et stop i den hyggelige provinsby Bitola til vores destination Ohrid, hvor vi bor på 

det 4stjernede hotel Royal View http://www.royalview.com.mk/ . 

 

Dag 5.  

 

Gåtur i den hyggelige by Ohrid, der ligger på kanten af Ohridsøen. Søen der er på UNESCOS 

verdensarvsliste en af verdens ældste, dybeste og reneste søer og rummer et helt særegent fugle- og 

dyreliv. I middelalderen blev byen kaldt det slaviske Jerusalem og var kendt for at have en kirke til 

hver af årets dage. Vi skal ikke besøge alle sammen, men vi går roligt rundt og ser bygninger og 

udsmykninger helt tilbage fra 800-tallet. 

Dag 6.  

 

https://wineryqueenmaria.com/
http://www.royalview.com.mk/


Fridag i Ohrid hvor man kan besøge flere af de spændende kirker eller fortet på toppen af byen, 

eller bare slappe af og nyde stemningen på den charmerende strandpromenade med dens mylder af 

folkeliv og hyggelige cafeer. 

 

 

Dag 7. 

 

Udflugt med båd fra Ohrid til Skt. Naum på grænsen til Albanien. Vi besøger det imponerende 

kloster og sejler måske med en lille båd op ad de små søer frem til de kildevæld, der forsyner 

Ohridsøen med vand. Vi sejler retur til Ohrid, hvor vi om aftenen spiser afskedsmiddag på en af de 

mange hyggelige restauranter. 

Dag 8 

Tidlig afgang fra Ohrid retur med bus til lufthavnen i Skopje, afgang 12.45 med Austrian Airline 

med ankomst i København kl. 16.50 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vigtige praktiske oplysninger: 

Nordmakedonien er en republik der opstod efter Jugoslaviens sammenbrud i 1991. Ca. 65 % af 

befolkningen er makedonske og ca. 25% er albanere. Landet rummer også en relativ stor 

befolkningsgruppe af romaer.  

Nordmakedonien er ikke en del af EU eller Schengen, derfor gælder det blå rejsesikringskort ikke. 

Det er derfor vigtigt at tegne en udvidet rejseforsikring. Den kan tilkøbes sammen med rejsen. 

Valutaen i Nordmakedonien er Makedonske denarer. 1 denar svarer til ca. 12 øre. Det er meget få 

steder man kan betale med kort, men mange accepterer Euro og der er vekselautomater i de større 

byer. 
 

 

Pris i delt dobbeltværelse                      kr. 10.295 

Enkeltværelsestillæg (for hele ugen)   kr. 1.300 

I prisen er inkluderet: 
Fly København – Skopje t/r 
Transfer d. 21.09 Skopje lufthavn – hotel samt transfer d. 28.09 Orhid – Skopje lufthavn. 
3 nætter på hotel Bushi Resort***** incl. morgenmad. 
Bus til Matka og Tretovo 
Bus Skopje – Ohrid med besøg i Stobi og Bitola samt frokost med vinsmagning inkl. lokal engelsktalende 
guide. 
4 nætter på hotel Royal View**** incl. morgenmad 
Bus Ohrid – Skopje Lufthavn inkl. lokal engelsktalende guide. 
Afskedsmiddag i Ohrid. 
Entre til de i programmet nævnte attraktioner. 
 

Ikke inkluderet:  
Rejse- og afbestillingsforsikring. Kan købes i forbindelse med rejsen for kr. 613 indbetales sammen med 
depositum. 
Frokost og middag ud over afskedsmiddagen. 
 
Rejsen bestilles hos Vibeke Dam Andersen vda@bornholms-kunstmuseum.dk 
Ved bestilling betales et depositum på kr. 2.500. Restbeløbet kr. 7.795 skal indbetales senest d. 1. juni 
2023. 
 
Beløbet indbetales på museets konto i Nordea Bank reg. nr. 0658 konto 1075654584 
 

 


