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ПО ДЕЦЕНИЈА ИПОЛ ОТСУСТВО ХОЛАНДСКИТЕ ТУР    

"ЛАЛИЊАТА" СЕ ВРАЌААТ 
ВО ОХРИД

Рано утрото во понедел-
никот на 30 мај од аеро-
дромот Schiphol во Ам-

стердам, точно по 15 години, 
полета чартер авионот на 
Transavia со првите стотина 
хо  ландски туристи, кои ја по ч-
наа оваа летна сезона во Ох-
рид. Повеќето од нив веќе не-
колку пати ја посетиле Ма-
кедонија во далечната 1985, 
1988 и 1990 година. Све жи 
беа нивните сеќавања од по-

сетите на Свети Наум, вечер-
ните прошетки по кејот и се-
како охридската јагула и пас-
трмка. 

Во 8,30 часот се спуштивме 
на охридскиот аеродром, ка-
де топло нè пречекаа звуците 
на македонската гајда, тапан 
и кавали ... 

 Со организиран превоз гос   -
тите беа префрлени во хо те-
лите "Инекс Горица", "Метро-
пол", "Белви" и во приватни 

апартмани. Напладне беше 
организиран коктел во "Вила 
Света Софија", каде на гос тите 
им беше промовирана ед но-
неделната програма за посе-
та на сите културно-ис то рис-

ки споменици во градот и не-
говата околина. 

Во рамките на проектот ис-
тиот ден со работа почна Лет-
ниот курс по туристички ме-
наџмент, кој беше орга ни зи-

Macedon Tours - Follow the Sun претставува заед нички проект на Sun Web Vliegreizen / GoGo Tours 
BV од Ротердам и Платон-овски д.о.о. од Охрид. Во понеделникот, на 30 мај, тие ус пеш но го 
организираа првиот чартер лет од Ам стердам до Охрид, каде што до половината на сеп-
тември ќе летуваат холандски туристи.

Факултетот за туризам и угостителство од Охрид во соработка со Inholland од Амстердам ор-
ганизира летен семинар за туристички ме наџмент за студенти и туристички работници од 
државата.

Пред точно две децении, токму на релацијата Амстердам-Охрид ја почнав мојата кариера како 
пилот на авионската компанија Transavia, рече пилотот на првиот лет по петнаесет години.

ВО ПОДДРШКА НА ПРОЕКТОТ, ЗАЕДНО СО ХОЛАНДСКИТЕ ТУРИСТИ 
ОД АМСТЕРДАМ ВО ОХРИД ДОЈДОА И ЃОРЃИЈА  ЏОРЏ 
АТАНАСОСКИ И ЕЛИЗАБЕТА АНДОНОВСКА, ОСНОВАЧОТ И 
ДИРЕКТОРКАТА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ"  

Пишува: Гоце ДУРТАНОСКИ
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   ИСТИ ПОВТОРНО НА ОХРИДСКОТО КРАЈБРЕЖЈЕ

ран во просториите на Фа-
култетот за туризам и угос ти-
телство во Охрид, во сора-
ботка со нивниот партнер In-
holland факултетот од Амс тер-
дам, Хо ландија. Гостин на се-
минарот беше проф. Вера Ха-
верс, која во текот на неде-
лата беше главен промотор 
на проектот на кој покрај сту-
дентите од охридскиот фа-
култет учество зедоа и ту рис-
тичките работ ници од др жа-
вава. 

Компанијата Платон-овски  
д.о.о. и партнерите од Хо лан-
дија Sunweb и Go-Go Tours со 
овој настан го докажаа успеш-
ното претставување и пози-
ционирање на Маке донија на 
хо ландскиот пазар.      

   

МЛАДИ МАКЕДОНСКИ ДЕВОЈКИ, ОБЛЕЧЕНИ ВО НАРОДНА НОСИЈА, 
ГИ ПРЕЧЕКАА  ГОСТИТЕ СО ЛЕБ И СОЛ, ПО СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ 
ОБИЧАЈ 

ДВАЈЦАТА НОСИТЕЛИ НА ПРОЕКТОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА 
ХОЛАНДСКИТЕ ТУРИСТИ ВО ОХРИД, ЏОН ТОДОРОВСКИ ЛЕВО И 
ЗОРАН ЧУЛЧЕСКИ ДЕСНО ГИ ПРЕЧЕКУВААТ ГОСТИТЕ ВО ХОТЕЛОТ 
"МЕТРОПОЛ"

ПРОФ. ВЕРА ХАВЕРС ОД INHOLLAND ФАКУЛТЕТОТ ОД АМСТЕРДАМ 
ГО ПОЧНА ЛЕТНИОТ СЕМИНАР ПО ТУРИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

Македонија фасцинантна земја со неоткриена богата 
природа, култура и особено љубезни луѓе, го почнува пре-
зентирањето на Македонија Sunweb Vliegreizen во своите 
брошури, кои можевме да ги најдеме во каталогот посветен 
на Македонија. Градот Охрид со неговата убавина, богата 
историја и културно наследство претставува вис тински би-
сер посведочен како град на УНЕСКО.   

De stad Ohrid - rijke historische en culturee erfenis is een ware 
parel van de wereld en staat daarom onder bescherming van 
UNESCO. 

Liefhebbers van natuur, cultuur en zon kunnen deze bestem-
ming bij Sunweb Vliegreizen boeken en iedere maandag wordt 
Ohrid met Transavia vanaf Amsterdam aangevlogen.

  Macedonië is nieuw in het programma van Macedon Tours  en 
Sunweb Vliegreizen. Dit prachtige land is na een rustige periode 
van ongeveer vijftien jaar weer een land, waar u kunt genieten 
van de spectaculaire natuur, cultuur, rust, ruimte en zon. Door zijn 
indrukwekkende geschiedenis is Macedonië een openluchtmu-
seum van meer dan 8000 jaar oud: land van Herakle, Philip II, Alex-
ander de Grote, St. Paulus en St. Luka, Iustinian, Tsaar Samuël tot 
Moeder Teresa. Macedonië is een land dat vermeld staat in de bij-
bel. Het is een land van grote tegenstellingen: ruige bergen en 
mooie valleien, vruchtbare akkers en droge rivierbeddingen. Met 
haar schoonheid, het reliëf, de klimatologische en andere om-
standigheden wordt zij vergeleken met Zwitserland.

U vliegt met transavia.com op basis van à la carte service van 
Schiphol naar de internationale luchthaven van Ohrid. De vlucht 
duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten. Bij aankomst op het vlieg-
veld wordt u opgewacht door de host(ess). De transfer naar de 
verschillende hotels, die Sunweb Vliegreizen voor u selecteerde 
duurt maximaal 30 minuten.


