
СВЕТА ГОРА
ХОДОЧАШЋЕ И ТРЕКИНГ

08.-12.11.2018.

   Ово путовање је осмишљено као ходочашће и трекинг по Светој гори. 
Планирано је да посетимо 7 манастира, неколико скитова. Да обиђемо главни
град Свете горе Кареју као и да пешачимо по обе обале Свете горе, источној 
и западној. 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 неједе 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. 

08.11.
08:00  Полазак комбија из Скерлићеве улице
Вожња са краћим паузама кроз Србију, Македонију и Грчку
Око 19 часова долазак у Уранополис и смештај

09.11.
07:00  Устајање
07:30  Подизање светогорских виза-дијамантириона у канцеларији Свете горе
09:45  Полазак брода ка Светој гори
Око 11 часова искрцавање у луци манастира Дохијар, а потом после 
обиласка манастира пешачка тура до руског манастира Пантелејмон дужине 
око 7 км. Успут ћемо обићи и манастир Ксенофонт
Прву ноћ ћемо коначити у манастиру Пантелејмон

               Манастир Дохијар                                      Манастир Ксенофонт



            Манастир Пантелејмон                             Скит Светог Андреја

10.11.
После јутарње литургије и јутарњег оброка кренућемо према главном граду 
Свете горе Кареји. Пешачка тура је око 12 км, а 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.

                  Манастир Кутлумуш                             Протска црква

11.11.
После литургије у скиту Светог Андреја пребацићемо се комбијем до 
манастира Ватопед. По обиласку Ватопеда, направићемо пешачку туру 
предивном стазом до манастира Есфигмен где чемо и коначити. Дужина 
пешачке туре је око 15 км.

                    Манастир Ватопед                           Манастир Есфигмен



12.11.
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.
Из Уранополиса крећемо ка Србији и уз краће паузе у Београд стижемо око 
поноћи.

Цена акције је 140 евра.
У цену је укључен превоз комбијем, спавање у Уранополису. Водич 
прибавља благослове за посету и спавање. Путно осигурање није укључено 
у цену, као ни трошкови светогорске визе-25 евра, брода до Свете горе и 
назад око 15 евра и комбија од Кареје до Ватопеда око 7 евра. 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. 70 евра приликом пријаве, а остало до поласка
на пут.
По уплати аконтације, одустајање није могуће чак ни уз замену.

***За ово путовање је потребно имати биометријски (црвени) пасош.
***Приликом пријаве понети фотокопију пасоша.
***Вођа пута задржава право измене плана пута.
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