
 

3. februar 2015 

 
Kunsttur  

16. – 19. april 2015 

Ved afbestilling efter tilmeldings-
fristen opkræver vi eventuelle 
udgifter, der er forbundet med 
frameldingen (fx første nat på 
hotel) eller minimum et afbestil-
lingsgebyr på 200 kr. 

 

 

Med SAS Art Club er der nu mulighed for at komme en tur til Makedo-
nien og se på kunst i landets hovedstad Skopje. 

Vi har tilrettelagt et spændende program i et land, som nok kun de 
færreste kender.  

Selv om vi bor i hovedstaden, så får deltagerne mulighed for at opleve 
lidt mere af Makedonien end blot et besøg i en by. Vi skal også på en 
tur ud i landet. Der er tale om et program med gode muligheder for at 
opleve kunst og kultur i Makedonien. 
  

 
Foreløbigt program: 

Torsdag 
16.4. 

Ankomst med fly fx via VIE eller LJU. Indkvartering på Hotel Super 8 Skopje Bul. Krste Misirkov 57/3 Skopje. 
Tlf. +389 23212 225, mail info. contact@hotelsuper8.com.mk. Hotellet ligger ca. 100 meter fra den gamle 
bydel.  

Om aftenen er der drinks i ”hjemmebaren”. 

Fredag 
17.4. 

Vi starter dagen med en rundvisning med guide i Skopje, hvor vi får set mange af byens seværdigheder, 
bl.a. fortet Kale, parlamentet, en nybygget triumfbue samt katedralen St. Clement of Ohrid. 

Om eftermiddagen kunst i moderne omgivelser på the museum of Contemporary Art. Museet, som er en 
gave fra Polen, danner en arkitektonisk ramme om de udstillede genstande, som er fra 1950’erne og op til i 
dag inkluderer en del international og makedonsk moderne kunst. 

Fælles middag om aftenen. 

Lørdag 
18.4. 

Sightseeing tur til Majka, som er en naturskøn sø og kløft. Første stop bliver et kloster fra 1337, som ligger 
ved floden Treska. Turen fortsætter med båd ca. 8 km.  Derefter en vandretur, som tager ca. 30 min. op ad 
en bakke til klosteret St. Nikola bygget 1345. Der bliver vi mødt af en kordegn, som vil vise os klosteret. 
Retur til Skopje. Resten af dagen til fri disposition.  

Fælles middag om aftenen. 

Søndag 
19.4. 

Dagen til fri disposition. Hjemrejse enten via VIE 12.45, LJU 15.55 eller evt. IST 9.05. 

Prisen for turen er 2.000 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Eneværelsestil-
læg 150 kr. Prisen dækker tre overnatninger, morgenmad, entreer, sight-
seeingtur og to fælles middage (drikkevarer ikke inkl.). Flybilletter er ikke in-
kluderet i rejsens pris. Tilmelding senest den 26. marts 2014. 
Venlig hilsen 

Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14  Heddi Toft, tlf. 20 33 32 84 
Email: erik.andersen2@mail.dk  Email: Heddi.Toft@gmail.com  
 

 

 

Tilmelding til turen til Skopje, Makedonien den 16.-19. april 2015. Sendes til Erik.Andersen2@mail.dk eller 
pr. post til Erik Andersen, Nordre Frihavnsgade 88, 3. th., 2100 København Ø. 
Navn Personalenummer Afdeling 

Ægtefælle/sambo E-mail 

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

 � Dobbelt       � Enkelt 

Rygerværelse 

 � Nej           � Ja  
Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 26. marts 2015. 
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