12-daagse kunsthistorische reis en ‘cursus op locatie’ in Macedonië
3 september t/m 14 september 2012
Deze reis + cursus bestaat uit een 12-daagse bijzondere rondreis langs de kloosters, kerken en
iconen van Macedonië, verrijkt met een korte cursus aan de Ss. Cyrillus en Methodius
Universiteit te Skopje. Prof. Elizabeta Dimitrova geeft de cursus, een van de hoofddocenten van
de faculteit. Zij verzorgt de introductie op de (kunst)geschiedenis van Macedonië. De colleges
betreffen voornamelijk de Byzantijnse kunst en de kunst van de Orthodoxe kerk. Daarnaast
verzorgt Prof. Dalibor Janovski voor ons een college over de politieke geschiedenis van
Macedonië. Prof. Dimitrova is ook onze deskundige gids tijdens de reis die we door het land
maken. Met haar gaan we de besproken kunst en cultuur met eigen ogen zien.
Macedonië is een schatkist van culturele rijkdommen. Uniek in de wereld is de concentratie van
historische monumenten, zoals kerken, iconen, fresco’s, kloosters en archeologische
opgravingen. Bovendien roemen natuurliefhebbers Macedonië als het mooiste land van de
Balkan. Een groot voordeel is dat Macedonië nog niet door het massatoerisme is ontdekt.
Aan de reis + cursus gaat een informatiebijeenkomst aan de Universiteit Utrecht vooraf op 6
augustus.
Reisleiding: Hanneke Lenders MA, kunsthistorica. Zij heeft de reis georganiseerd en zal de hele
reis aanwezig zijn als coördinator en aanspreekpunt. Prof. Dimitrova is de expert op het gebied
van Macedonische kunst en cultuur.
Logistieke organisatie: Karatanova Tours, specialist op het gebied van reizen naar Macedonië en
de Balkan.
Dag 1, 03.09. Vertrek vanuit Amsterdam met de rechtstreekse vlucht van Arke Fly naar Ohrid. Na
een koffiepauze transfer met de bus naar Skopje. Deze reis duurt ongeveer 3 uur. Daarna
checken we in in hotel Holiday Inn. Restant van de middag vrij. In de avond een gezamenlijk
openingsdiner in Skopje (inbegrepen in de prijs). Overnachting in Holiday Inn.
Dag 2, 04.09. Na het ontbijt in het hotel vertrekken we vroeg naar de Universiteit voor onze
colleges.
09.00 -11.00 uur, college 1. Prof Dimitrova: The Imaginary Byzantium in the Eyes of the Beholder.
Dit college is in feite een introductie op de Byzantijnse kunst in het algemeen. Het geeft een
overzicht van de kunstproductie van het Byzantijnse Rijk, vanaf het ontstaan tot aan het
instorten van het Rijk in het midden van de vijftiende eeuw. De focus in dit college ligt op
Constantinopel, Thessalonica en Ravenna. Aan de hand van de meest bijzondere voorbeelden
van Byzantijnse kunst geeft Dimitrova een analyse van de stilistische kenmerken en het
iconografisch programma.
11.00 - 12.30 uur lunchpauze (eigen gelegenheid).
12.30-14.30 uur college 2. Prof Dimitrova: The Byzantine Church: the Domain, the People, the
Monuments. Dit college is een introductie op de (Grieks-)Orthodoxe Kerk en diens
kunstproductie. De doctrine, de liturgie en zeker de invloed op de kunst komen aan bod.
Dimitrova behandelt de belangrijkste figuren, gebeurtenissen en ideeën die de essentie van deze
Kerk bepalen. Daarbij speelt de impact op het iconografische programma van de Byzantijnse
religieuze schilderkunst een aanzienlijke rol.

De rest van de dag is bestemd voor bezichtiging van de stad. We bezoeken onder deskundige
begeleiding van prof. Dimitrova onder andere het nationale museum van Skopje, de Sveti Spass
en de Turkse Wijk. Overnachting in Holiday Inn, Skopje.
Dag 3, 05.09. Na het ontbijt in het hotel vertrekken we vroeg naar de Universiteit voor ons derde
college.
- 09.00-11.00 uur college 3. historicus Prof. Jovanovski: The roots of the current MacedonianGreek misunderstandings. De verhoudingen tussen Griekenland en Macedonië zijn gespannen.
Het probleem ligt bij het gebruik van de naam Macedonië. Griekenland heeft namelijk een
gebied in het noorden dat Macedonië heet en weigert de naam Macedonië voor het land te
erkennen. De wortels van dit ‘probleem’ liggen echter al diep in de geschiedenis. Dit college zal
ons langs de geschiedenis en huidige situatie van dit langslepende probleem leiden. Daarbij komt
het 19e eeuwse Ottomaanse Rijk en de Macedonische vrijheidsstrijd mede ter sprake. De wil van
Macedonië om zichzelf neer te zetten als land dat ‘meetelt’ is goed terug te zien in de moderne
architectuur van Skopje. Een college over deze kwestie, die essentieel is voor de Macedonische
geschiedenis, is daarom voor elke bezoeker van Macedonië onontbeerlijk.
11.00 – 19.30 uur: De rest van de dag gebruiken we voor het bezoek, met onze deskundige gids
Prof. Dimitrova, aan twee kloosters die buiten de stad zijn gelegen: het klooster van Markov en
het klooster van Staro Nagoricane.
19.30 – 21.30 uur college 4 Prof. Dimitrova: Macedonia: the Wonderland of Byzantine Artistic
Creation. In dit college ligt de nadruk op de ontwikkeling van Byzantijnse kunst in Macedonië.
Macedonië was tussen de 11e en 15e eeuw op kunstzinnig gebied een creatieve broedplaats. De
hoogtepunten uit de kunst en architectuur van middeleeuws en Byzantijns Macedonië passeren
de revue.
Overnachting in Holliday Inn, Skopje.
Dag 4, 06.09. Vroeg vertrek in de ochtend vanuit het hotel in Skopje, voor het bezoek, met onze
gids Prof. Dimitrova, aan het 12e-eeuwse Panteleimonklooster te Nerezi en het 14e-eeuwse
klooster van St. Andreas te Matka. In de middag vertrekken we met Prof. Dimitrova naar het
uiterste oosten van het land en via een kronkelende weg bereiken we het zeer afgelegen en
moeilijk bereikbare klooster van Lesnovo. Na het bezoek van het klooster maken we een lange rit
naar Strumica, een stad met een kleurrijke mengeling van verschillende gebruiken en culturen.
Inchecken en overnachten in Hotel Ilinden, Strumica. Deze dag zal in verhouding tot de andere
dagen druk zijn, vanwege het vele gereis. Echter, een bezoek aan deze kloosters vergt veel tijd.
Maar de kloosters behoren, dankzij de
bijzonder fresco’s en houtsnijwerk, tot de
absolute hoogtepunten van Macedonië.

Klooster van Lesnovo

Dag 5, 07.09. Na het ontbijt in het hotel besteden we de dag met onze gids Prof. Dimitrova in
Strumica en haar omgeving. Eerst bezoeken we de kerk van de Vijftien Martelaren van
Tiveriopolis. In het complex van deze, voor de plaatselijke bewoners zeer belangrijke, kerk zijn de
resten van de oudste fresco’s in Macedonië gevonden en er is een eenvoudige iconengalerij
ingericht met plaatselijke iconen uit de 19e eeuw. Korte pauze in de stad en bezoek aan het
oudste Byzantijnse kloosterkerk van Macedonië, Vadioca. Daarna gaan we naar het nabijgelegen
vrouwenklooster Veleusa. We sluiten de dag af met een gezamenlijk traditioneel Macedonisch
diner in Strumica (in de prijs inbegrepen). Overnachting in hotel Illinden, Strumica.

Veluesa

Vadioca

Dag 6, 08.09. In de ochtend vertrekken we uit Strumica. We rijden langs de rivier Vardar en de
kloof van Demir Kapija (IJzeren Poort) naar het stadje Prilep. Onderweg naar Prilep bezoeken we
de opgravingen van Stobi waar we de tijd nemen om kennis te maken met een van de oudste
steden van Europese beschaving. In Prilep overnachten we in hotel Kristal Palace.
Dag 7, 09.09. Na het ontbijt vertrekken we uit het hotel om Prilep te bezichtigen. Deze dag is
gereserveerd voor uitgebreid bezoek aan aantal kloosters van Prilep, gelegen in de wijk Varos. In
de middag bezoek aan het klooster van Zrze, buiten de stad. Overnachting in hotel Kristal Palace,
Prilep.
Dag 8, 10.09. Na het ontbijt vertrekken we vanuit het hotel in Prilep richting Ohrid. Onderweg
naar Ohrid bezoek aan de stad Bitola en Heraclea Lyncestis. (Opgravingen van een plaats gesticht
door Phillip II van Macedonië in de 4e eeuw v. Chr). De vele intacte vloermozaïeken zijn de
moeite van het bezoek waard. In de middag bezoek aan het kleine kerkje van St. Georgius in het
plaatsje Kurbinovo, dat met Byzantijnse
fresco’s uit 1191 is gedecoreerd. Deze
dag wordt afgesloten in het hotel St.
Naum, gelegen middenin het St. Naumklooster, nabij Ohrid.

Heraclea Lyncestis

Dag 9, 11.09. Dankzij de overnachting in het St. Naum-klooster zijn we al ter plaatse. Na het
ontbijt is er een uitgebreide bezichtiging van het klooster van St. Naum. We rijden daarna door
naar Ohrid en arriveren in ons hotel Millennium. Het restant van de middag is voor iedereen vrij
in te vullen. Overnachting in hotel Millennium.
Dag 10, 12.09. Het centrum van Ohrid (door Unesco als Werelderfgoed erkend) staat vandaag
centraal. We starten met een college van de Conservator van de Icon Gallery, Milco Georgievski.
Dé specialist op het gebied van (Macedonische) iconen. Dit college zal plaatsvinden in ons hotel.
Hij geeft ons tevens een rondleiding door de Icon Gallery. Daarna bezoeken we verschillende
Byzantijnse kerken uit de 11e tot de 14e eeuw. (Sv. Sophia, Sv. Virgin Peribleptos, Sv. Jovan
Kaneo). Overnachting in hotel Millennium, Ohrid.

Links: Ohrid
Rechts: Sv. Naum
Dag 11, 13.09. Dag gereserveerd voor bezoek aan twee grotkerkjes van Kalista en Radozda, die
net buiten de stad liggen. Hier trokken ooit monniken zich terug om in ascese te leven en zich
over te geven aan het geloof. De rest van de middag eventuele bezichtigingen in Ohrid, waar we
de vorige dag niet aan toegekomen zijn. Georganiseerd diner in restaurant in Ohrid ter afsluiting
van de reis (in de prijs inbegrepen). Overnachting in Ohrid.
Dag 12, 14.09. Ontbijt en transfer naar het vliegveld van Ohrid, retour naar Amsterdam.

Prijs: Maximaal 1195,- euro p.p. op basis van tweepersoonskamers. De prijs is afhankelijk van het
aantal deelnemers en kan dus nog dalen. Toeslag voor éénpersoonskamer: 175,- euro pp.
Inbegrepen:
• Vluchten incl. de luchthavenbelastingen
• 3 overnachtingen in hotel Holiday In – Skopje op basis van logies en ontbijt
• 2 overnachtingen in hotel Ilinden - Strumica op basis van logies en ontbijt
• 2 overnachtingen in hotel Kristal Palace - Prilep op basis van logies en ontbijt
• 1 overnachting in hotel St. Naum - Ohrid op basis van logies en ontbijt
• 3 overnachtingen in Millennium Palace - Ohrid op basis van logies en ontbijt
• Alle transfers per comfortabele minibus of bus
• Openingsdiner in Skopje
• Diner in Strumica
• Sluitingsdiner in restaurant in Ohrid
• Entreegelden
• Cursusgeld voor colleges Universiteit Skopje
• Lezing en rondleiding Milco Georgievski

• Begeleiding van Prof. Dimitrova gedurende de hele reis en Coördinatie van Hanneke
Lenders, MA.
•
•
•
•

Niet inbegrepen: Diners buiten de drie gezamenlijke diners om.
Lunch, drankjes en andere versnaperingen
Reis-/bagage-/annuleringsverzekering
Overige persoonlijke uitgaven ter plaatse

Aanmelden: Email naar info@karatanovatours o.v.v. “HOVO-reis Macedonië”

Informatiebijeenkomst. Op 6 augustus vindt er om 19.00 uur een informatiebijeenkomst plaats
waarin Hanneke Lenders u vertelt wat u van de reis kunt verwachten. Tevens bieden we u dan
een (optionele) reader aan tegen kostprijs. Uiteraard is er tijdens deze bijeenkomst volop ruimte
voor vragen. Wij nodigen u voor deze informatiebijeenkomst per e-mail uit.
Extra advies: maak een kopie van uw paspoort en gebruik die bij de recepties van de hotels.
Extra informatie: in Macedonië kunt u bijna overal pinnen. Voor Macedonië is geen visum nodig.
Telefoneren: als u vanuit Macedonië naar Nederland wilt bellen, dan draait u 0031.
Vanuit Nederland naar Macedonië moet u eerst 00389 draaien. Er moet rekening mee
gehouden worden, dat niet alle berggebieden telefonisch bereikbaar zijn, ook niet voor mobiele
telefoons.
Geld op reis: de Macedonische munt is Denar (mv. = Denari). De koers is afhankelijk van de
plaats waar u wisselt. Normaal betaalt u voor 61 denari = ca. 1 euro. Voor het wisselen kunt u
het beste cash geld meenemen in kleine coupures. U kunt ook bijna overal Denari pinnen.
Macedonië is geen duur land. Afhankelijk van uw uitgavenpatroon heeft u nog ca. 200,- tot 300,euro nodig.

Reserveringen en betalingen: De rondreis dient 40 dagen voor het vertrek gereserveerd te zijn,
hierop is een aanbetaling van 300 euro van toepassing. De volledige reissom dient 30 dagen voor
vertrek te zijn voldaan. Betalingen t.n.v. Karatanova Tours op ABN-AMRO rekening 535081308.
Uw bank- of giroafschrift is tevens uw bewijs van betaling. De tickets voor uw vlucht met de
vermelde vertrektijden ontvangt u 3 weken voor vertrek. U ontvangt tijdig een e-mailbericht,
indien zich wijzigingen in de prijs van de luchthavenbelastingen voordoen.
Reisverzekeringen: we verzoeken u dringend een reisverzekering of annuleringsverzekering via
Karatanova Tours of via uw eigen verzekeringsmaatschappij af te sluiten. Karatanova Tours en
HOVO aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van vermissing, beschadiging,
diefstal of enige andere schade. Ook voor schade ontstaan tijdens de duur van het verblijf
aanvaarden Karatanova Tours en HOVO geen enkele aansprakelijkheid.

Voorbehoud: de uitvoering van het bovenstaande programma is afhankelijk van plaatselijke
(weers)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging (ter plaatse) is uiteindelijk te allen
tijde ter beoordeling van de reisbegeleider (Hanneke Lenders). Deze reisbeschrijving is daarom
onder voorbehoud. Eventuele kleine wijzigingen kunnen nog aangebracht worden.

De vliegreis: U vliegt vanaf Amsterdam Schiphol naar Ohrid. De vlucht duurt ongeveer 2 uur en
30 minuten. Er is geen tijdsverschil met Nederland.
Hoog -seizoen: (vrijdag)
AMS – OHD
OHD – AMS

03.09 t/m 14.09 Arke Fly
OR 1181
11.20 – 13.50
OR 1184
10.35 – 13.05

Belangrijk:
- Het is belangrijk dat alle namen juist gespeld zijn (zoals in paspoort).
- Uw bank / giro afschrift is tevens uw bewijs van betaling.
- De tickets voor uw vlucht ontvangt u 3 weken voor vertrek.
NB Luchthavenbelastingen zijn onder voorbehoud. Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot
de prijzen, dan stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.
Standaard annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast de verschuldigde
reserveringskosten van 25 euro ook de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35%
van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40%
van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50%
van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75%
van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

