
НИЏЕ – ГАЛИЧИЦА – ОХРИД 

КАЈМАКЧАЛАН 2521, ЛАКО СИГНОЈ 1975, КАЊОН МАТКЕ 

16.04.-20.04.2020. 

 

  

             После три године, поново ћемо се попети на славну планину из наше историје, 
Ниџе, са врхом Кајмакчалан 2521, где су се у Првом светском рату водиле крваве борбе 
у склопу операција на солунском фронту. Бићемо смештени у Охриду, обићи све 
његове знаменитости, а посетићемо и Свети Наум и Вевчане. Направићемо и 
интересантан успон на врх Лако Сигној на планини Галичици.... 

  

16.04. ЧЕТВРТАК 

19:00. Полазак аутобуса из Скерлићеве улице 

Ноћна вожња кроз Србију, Северну Македонију и Грчку са краћим паузама 

  

17.04. ПЕТАК 

05:00. Пауза за кафу и освежење на бензинској пумпи у околини Поликастра 

08:00. Долазак до паркинга ски центра Кајмакчалан одакле ћемо направити успон на  

            највиши врх планине Ниџе, Кајмакчалан. Успон није тежак, висинска разлика је око  

           450 м, дужина туре је 10 км, предвиђено време пешачења са обиласком историјских  

           локалитета је око 5 сати. За успон су обавезне планинарске ципеле и штапови. 

           Одећа слојевита. 

                                                                                Кајмакчалан 

13:00. Полазак ка Северној Македонији 

16:00. Долазк у Охрид и смештај (смештај у приветном хотелу у собама са купатилом) 



18.04. СУБОТА 

08:00. Полазак аутобуса  

09:00. Група А - Долазак на превој 1550м и полазак на пешачку туру: паркинг 1550 –  

           Врх Лако Сигној 1975 и назад, дужина туре око 8 км, висинска разлика 430м 

Са врха Лако Сигној, за ведрога времена, је диван поглед и на Охридско и на  

Преспанско језеро 

           Група Б – док траје успон групе А обилази археолошки локалитет Залив костију и 

           рибарско село Трпејце 

                             Свети Наум                                                 Извор Црног Дрима 

14:00. Обилазак манастира Свети Наум (обе групе) 

17:00. Долазак у Охрид и слободно вече  

  

19.04 НЕДЕЉА 

В  А  С  К  Р  С 

  

08:00. Дружење и заједнички васкршњи доручак 

11:00. Обилазак Охрида са стручним водичем (Самуилова тврђава, црква Светог  

           Пантелејмона, Света Софија, Свети Јован Канео, црква Богородице Перивлепте... 

14:00. Одлазак аутобусом ка селу Вевчани и обилазак чувених слапова у селу Вевчани  

           у подножју планине Јабланице 

                     Самуилова тврђава                                                      Залив Канео    

 

17:30. Повратак у Охрид 

20:00. Одлазак у неки од националних рестора са живом музиком 



20.04. ПОНЕДЕЉАК 

08:00. Полазак аутобуса ка кањону Матке 

11:00. Долазак до кањона и обилазак 

   Кањон Матке 

 

13:00. Полазак ка Србији 

20:00. Долазак у Београд 

  

  

Програм обухвата: Превоз аутобусом, смештај у двокреветним, трокреветним и 
четворокреветним собама у приватном пансиону у центру Охрида 

Улазнице за локалите нису укључене у цену, као ни накнада за водича 1 евро 

  

  

Цена:  95 евра, аутобус минимум 40 уплата. 

            100 евра, 32-39 уплата 

             110 евра, мање од  32 уплате. 

 Плаћање на 3 рате до поласка на пут. 

Прва рата приликом пријаве 40 евра 

По уплати прве рате, одустајање из било ког разлога могуће само уз замену! 

  

Пријаве уз прву рату, фотокопију пасоша и планинарску легитимацију са плаћеном 
чланарином за 2020. 

Вођа пута: Михајло Цветић, 060/0825305 

e-mail: cvetic.mihajlo@gmail.com 

  

 


