
Tikves – Wine Tourism dooel
Industriska, no.2,
1430 Kavadarci,
Macedonia
Phone (043)400-988, 447-519
http://www.tikves.com.mk
e-mail: tours@tikves.com.mk 



Note: 
The packages are available from 15th April to 15th October only and must be reserved at least 7 days in advance. Minimum 6 guests are needed for realiza-
tion of each package. The transport is not included in the service.

1. “Picnic at Barovo wine plantations” package
 - Walk around  the Barovo vineyard 
 - Wine tasting and traditional cheese snack
 - Local sightseeing and visit of the St. Archangel  
  Michael Monastery
 - Wine tasting and a unique gastronomic
  experience of the Macedonian traditional cuisine,
  prepared on the spot at the vineyard.

2. “Tikvesh and Domain Lepovo” package 
 - Walk around the vineyard

  Domain Lepovo
 - Wine tasting and traditional cheese snack
 - Local sightseeing and visit of the
  St. George Monastery in Negotino
 - Walk through the Tikvesh wine vault 
 - Wine tasting and 3 meal course lunch in
  the restaurant at the Tikvesh wine vault

3. “Unique Tikves winery experience” package
 - A walk around the vineyard

  Domain Lepovo
 - Wine tasting at a wine vault
  Domain Lepovo
 - Local sightseeing and a visit of the
  St. George Monastery in Negotino
 - Visit of the food and wine museum
  in Kavadarci
 - Afternoon break at Hotel Fani
 - Walk around the Tikvesh wine vault
 - 4 meal course dinner accompanied
  with a special wine selection
 - Night accomodation, breakfast included
  at hotel Fani 
 - Walk around Barovo wine plantations

2500 den/ per person

2500 den/ per person

7000 den/ per person

Details:
Barovo vineyard is located 130 km south of Skopje and 35 km of the city of Kavadarci and 
the Tikvesh wine vault. Planted ат 600 m above sea level in the base of  the beautiful Kozhuf 
mountain, it’s the tallest vineyard in Macedonia. On the way of the ancient lane Via Ignatia, 
in the picturesque ladscape of Boshavija, there are only a few isolated villages and lively 
nature, perfect for relaxing walks, bike ridings or fishing at the river Boshavica.

Our staff will be delighted to serve you the best traditional food prepared on the spot in the 
cottage at the vineyard. 

Details:
Lepovo vineyard is 90 km south distanced of Skopje and 7 km of the city of Negotino and 
the Tikvesh wine vault. The vineyard is planted on 180 m above sea level in the region Crveni 
Bregovi, which has the ideal fertile soil, suitable for cultivation of the wine type Chardonay.

The vineyard is located on the way of the ancient road that interconnects the ancient cities 
Antigonea and Stobi.

Details:
This 2-day package covers up the visits of all the important places for grape cultivation and 

wine brewing in the framework of the Tikvesh wine vault.

 - Wine tasting at the Barovo vineyard
 - Lunch - picnic at the Barovo vineyard
 - Local sightseeing and visit of
  St.Archangel Michael Monastery

VAT 18% is included in the price.
Payment in cash or by VISA, Maestro or Mastercard.
Payment with an invoice or in cash.
Tikvesh offers additional services on clients request (photo shooting, package combinations etc.) and 
charges by a fixed price list. 
Tikvesh-Wine Tourism has the right to make changes in terms of prices at any time except for clients who 
have an authorised surety contract.



НАПОМЕНА:
Пакетите кои следуваат се достапни само во период од 15 април до 15 октомври и потребна е резервација минимум 7 дена однапред. 
Минимален број на гости за реализација на пакетот е 6 лица. Превозот не е вклучен во цената на услугата.

1. Пакет “Пикник на лозови насади Барово” 
 - Прошетка низ лозовите насади Барово
 - Дегустација на вино и закуска со
  традиционални сирења
 - Разглед на околината и посета на
  манастирот Свети Архангел Михаил
 - Дегустација на вина проследена со
  македонска традиционална храна подготвена
  на лице место во лозовите насади од
  нашиот Шеф.

2. Пакет “Тиквеш и Домеин Лепово” 
 - Прошетка низ лозовите насади

  Домеин Лепово
 - Дегустација на вино со закуска
  на традиционални сирења
 - Разглед на околината и посета на
  манастирот Свети Ѓорѓи во Неготино
 - Прошетка низ винарската визба Тиквеш
 - Дегустација на вино и ручек во 3
  сервирања во ресторан на
  винарската визба Тиквеш

3. Пакет “Unique Tikves winery experience”    
 дводневен аранжман
 - Прошетка низ лозовите насади

  Домеин Лепово
 - Дегустација на вино од винарија
  Домаин Лепово
 - Разглед на околината и посета на
  манастирот Св. Ѓорѓи во Неготино
 - Посета на музеј на храна и вино во Кавадарци
 - Попладневен одмор во Хотел Фени
 - Прошетка низ винаријата Тиквеш
 - Дегустација на вина во винарија Тиквеш
 - Вечера во 4 сервирања проследена со   
  селекција на вина
 - Ноќевање со појадок во хотел Фени
 - Прошетка низ лозови насади Барово

2500 ден./лице

2500 ден./лице

7000 ден./лице

Детали:
Лозовите насади Барово се наоѓаат на 130 км јужно од Скопје и 35 км од градот 
Кавадарци и винарската визба Тиквеш. Посадени се на надморска висина од 600 
метри во подножјето на една од најубавите планини во Македонија, Кожуф Планина, 
што ги прави највисоки лозови насади во Македонија. На патеката на античкиот пат 
Виа Игнациа, во прекрасниот предел на Бошавија има само неколку напуштени села и 
недопрена природа, погодна за прекрасни прошетки, возење на велосипед, риболов на 
реката Бошавица.

Нашиот персонал ќе Ве послужи со најдобрата традиционална храна подготвена од 
нашиот Шеф на самото место во куќичката на лозовите насади.
За реализација се потребни минимум 6 лица.

Детали:
Лозовите насади Лепово се наоѓаат на 90 км јужно од Скопје и 7 км од градот 
Неготино и винарската визба Тиквеш. Посадени се на надморска висина од 180 
метри во месноста Црвени Брегови кои се најидеалната почва за винската сорта 
грозје Шардоне . Лозјата се лоцирани на патеката на античкиот пат кој ги поврзува 
античките градови Антигонеа и Стоби.

Детали:
Овој дводневен пакет опфаќа посети на сите позначајни места за производство на 
грозје и вино во рамките на винарска визба Тиквеш.

 - Дегустација на вино од насади Барово
 - Ручек – пикник на лозовите насади Барово
 - Прошетка низ околните места, посета на      
  манастир „Св.Архангел Михаил“

ДДВ 18 % вклучен во цената.
Плаќање во готово на лице место или со VISA, Maestro или Mastercard.
Плаќање по про ф-ра или во готово на лице место.
Тиквеш нуди и други услуги по барање на клиентите (фотосесија, комбинација од понудените 
пакети и сл.) за што наплаќа по постоечки ценовник 
Тиквеш – Вински Туризам  го задржува правото да ги промени цените во секое време освен за оние 
клиенти кои имаат склучено годишен договор за соработка.


