СВЕТА ГОРА
ХОДОЧАШЋЕ И УСПОН НА АТОС 2033
21.-26.05.2019.

Ово путовање је осмишљено као ходочашће и трекинг по Светој гори.
Планирано је да посетимо неколико манастира и неколико скитова. Да
обиђемо главни град Свете горе Кареју као и да направимо успон на највиши
врх Свете горе Атос 2033. Бићемо подељени у две групе, једна ће ићи на успон
(група А), а друга ће обилазити манастире (група Б). Света гора је монашка
држава и ходочашће по Светој гори није обична планинарска акција. Света
гора је место молитве и тиховања. У току боравка на Светој гори морамо бити
прикладно одевени, дуге панталоне и дуги рукав. На Светој гори се не једе
месо, а храна ће нам бити доступна у манастирима иста коју једу монаси. Лепо
васпитање налаже да у манастирима у којима будемо коначили оставимо неки
скроман прилог. План путовања је оријентациони, јер је на Светој гори све
божија воља.

21.05.
07:00 Полазак комбија из Скерлићеве улице
Вожња са краћим паузама кроз Србију, Македонију и Грчку
Око 18:30 часова долазак у Уранополис и смештај

22.05
Група А
05:00 Устајање
05:30 Подизање светогорских виза-дијамантириона у канцеларији Свете горе
06:30 Полазак брода "Света Ана” ка Светој гори
Око 09 часова искрцавање у луци скита Свете Ане и полазак на успон
Лука скита Свете Ане 0-скит Свете Ане 400-Микро скит 450-Ставрос-790Панагија 1500. За око 8 сати лаганог хода изаћи ћемо до Панагије, цркве
посвећене пресветој Богородици, а под управом манастира Велика Лавра, где
ћемо ноћити. У Панагији нема монаха, а спава се на подметачима и у врећема
које, наравно, морамо понети. Обично спавамо у припрати цркве. Храну
(наравно без меса) и воду морамо носити са собом. Ноћење у Панагији.

Група Б
07:00 Устајање
07:30 Подизање светогорских виза-дијамантириона у канцеларији Свете горе
09:45 Полазак брода “Пантелејмон” ка Светој гори
10:45 Долазак до луке манастира Дохијар и обилазак манастира
11:30 Полазак пешице ка манастиру Ксенофонт
12:00 Долазак и обилазак манастира Ксенофонт
12:45 Полазак пешице ка манастиру Пантелејмон
14:15 Долазак у арходарики (пријавницу), манастира Пантелејмон
око 15 часова смештај
16:30 Одлазак на вечерњу службу
17:30 Вечера

Манастир Дохијар

Манастир Пантелејмон

Манастир Ксенофонт

Скит Светог Андреја

23.05.
Група А
03:00 Устајање и припрема за успон
03:30 Полазак на успон (обавезно понети батеријске лампе)
05:30 Излазак на највиши врх Свете горе Атос 2033м. На врху се налази мала
капела и велики гвоздени крст а незаборавано је дочекати излазак сунца
на Атосу.
06:30 Полазак ка Панагији
07:45 Долазак у Панагију и пауза за доручак
08:15 Полазак ка луци скита Свете Ане
око 14 часова укрцавање на брод “Света Ана” и одлазак до луке манастира

Пантелејмон и смештај у манастиру Пантелејмон
16:30 Одлазак на вечерњу службу
17:30 Вечера

Група Б
04:30 Устајање
05:00 Одлазак на литургију
08:00 Доручак
11:10 Укрцавање на брод “Пантелејмон” и одлазак до луке Дафни
12:00 Полазак аутобусом ка Кареји
У Кареји ћемо бити смештени у скиту Светог Андреја. Планирано је да
посетимо и манастир Кутлумуш, скит Светог Саве, протску цркву...
У скиту Светог Андреја присуствоваћемо вечерњој служби и имати вечеру.

Манастир Кутлумуш

Протска црква

24.05.
Група А
04:30 Устајање
05:00 Одлазак на литургију
08:00 Доручак
11:10 Укрцавање на брод “Пантелејмон” и одлазак до луке Дафни
12:00 Полазак аутобусом ка Кареји
У Кареји ћемо бити смештени у скити Светог Андреја. Планирамо да посетимо
и манастир Кутлумуш, скит Светог Саве, протску цркву...
У скиту Светог Андреја присуствоваћемо вечерњој служби и имати вечеру.

Група Б
04:30 Устајање
05:00 Одлазак на литургију
08:00 Доручак
10:00 Полазак аутобуса ка луци Дафни
12:10 Укрцавање на брод “Пантелејмон” и полазак ка хиландарској луци
Јованица
13:00 Трансфер комбијем Хиландара до манастира Хиландар
13:30 Кратки обилазак манастира Хиландар
14:00 Полазак пешице ка манастиру Есфигмен
Обилазак маслине и крста цара Душана

15:00 Долазак у Есфигмен и смештај
16:00 Вечерња служба
17:00 Вечера

Манастир Хиландар

Манастир Есфигмен

25.05.
Група А
04:30 Устајање
05:00 Одлазак на литургију
08:00 Доручак
10:00 Полазак аутобуса ка луци Дафни
12:10 Укрцавање на брод “Пантелејмон” и полазак ка Уранополису
13:00 Састанак обе групе на броду

Група Б
04:30 Устајање
05:00 Одлазак на литургију
По отварању манастирских двери, пешачимо око 2 и по километара до
Хиландара. Обићи ћемо манастир,купити неки сувенир и минибусом
Хиландара се пребацити до луке Јованица, где ћемо сачекати брод за излаз са
Свете горе.
13:00 Састанак обе групе на броду

ОБЕ ГРУПЕ
14:30 Долазак у Уранополис
15:00 Одлазак на плажу кампа Уранополис на купање
17:30 Полазак ка Македонији
19:30 Долазак на Дојран и смештај
20:30 Одлазак у неку од чувених кафана на вечеру

26.05.
07:00 Устајање и доручак
08:00 Полазак ка Србији
15:00 Долазак у Београд

Цена акције је 150 евра.
У цену је укључен превоз комбијем, спавање у Уранополису и Дојрану. Водич
прибавља благослове за посету и спавање. Путно осигурање није укључено у
цену, као ни трошкови светогорске визе-25 евра, бродских и аутобуских карата
по Светој гори. Уз добијање благослова добијамо и оброке у манастирима
(молим вас да никако не уносите месо на Свету гору).
Број места ограничен на 7 плус водич,те вас молим да пожурите са пријавама
јер само по формирању групе можемо да аплицирамо за визу и спавање по
манастирима.
Могућност плаћања у ратама. 100 евра приликом пријаве, а остало до поласка
на пут.
По уплати аконтације, одустајање није могуће чак ни уз замену.
ВАЖНО: Пасош мора да је важећи најкраће 3 месеца по повратку (26.08.2019.)
***За ово путовање је потребно имати биометријски (црвени) пасош.
***Приликом пријаве понети фотокопију пасоша.
***Вођа пута задржава право измене плана пута.

ВОЂА ПУТА МИХАЈЛО ЦВЕТИЋ
E-mail:
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