
РОДОС И САРОНСКА ОСТРВА 

АТАВИРОС 1216, ЕРОС 588, ПРОФИТИС ИЛИЈАС 245 

17.09.-02.10.2021. 
 

 

 
         Трекинг по Грчкој настављамо пешачењем по саронским острвима и највећем 
острву архипелага Додеканисија-Родосу. Друга половина септембра је идеална за те 
дестинације, јер је дневна температура око 28 степени. Поред пешачких тура, 
видећемо доста тога из периода антике, византије, венецијанског доба, а купаћемо се 
и на неким од нејлепших плажа Медитерана.... 
 
17.09. ПЕТАК 
 
16:30. Окупљање групе у Скерлићевој улици 
17:00. Полазак аутобуса 
Ноћна вожња кроз Србију, Северну Македонију и Грчку са краћим паузама 
 
18.09. СУБОТА 
 
10:00. Долазак и обилазак локалитета Делфи 
14:00. Смештај је у месту Толо у околини старе престонице Грчке Нафплиа. Слободно 
поподне за плажу 
 

                                        Делфи                                                                  Толо 
 
 
19.09. НЕДЕЉА 
Посета локалитетима Микена и Немеја. Слободно поподне 
 



                                       Микена                                                              Немеја 
 
20.09. ПОНЕДЕЉАК 
 
Одлазак у раним јутарњим часовима до луке Ермиони, одакле ћемо се бродом пребацити 
до острва Хидра. Острво је чудесне природе са специфичном архитектуром, кристалним 
морем, а на острву је забрањен саобраћај за моторна возила. 
Направићемо и успон на највиши врх острва Ерос 588 м, савладати висинску разлику од 
670 м, дужина туре је 9,5 км и биће нам потребно око 4 сата са паузама. Поподне ћемо 
провести у обиласку града Хидра и купању на неким од оближњих плажа. 
 

                          Врх Ерос – Хидра                                                    Град Хидра 
 
 
21.09. УТОРАК 
 
Обилазак локалитета древни Епидаурус, као и прелепог града Нафплио који је по 
ослобођењу Грчке од Турака био прва престоница. 
 

                      Древни Епидаурус                                                       Нафплио 



22.09. СРЕДА 
 
У раним јутарњим часовима одлазак до луке Порто Хели одакле ћемо се бродом 
пребацити до острва Спетсес. Некада централно трговачко острво саронског мора, сада је 
омиљена дестинација за имућније Атињане. Као и на Хидри и на Спетсесу је забрањен 
саобраћај моторним возилима. Направићемо и успон на највишу коту острва Профитис 
Илијас, обићи познату пећину Бекири и остатак дана уживати у природним лепотама 
Спетсеса... 
 

                         Мапа Спетсеса                                                             Спетсес 
 
23.09. ЧЕТВРТАК 
 
Паковање ствари и полазак ка Атини у јутарњим часовима. Обилазак локалитета антички 
Коринт, коринтског канала и краћи обилазак централног дела Атине. У 18:00 полазак брода 
ка Родосу. 
 

                        Коринтски канал                                                           Атина 
 
24.09. ПЕТАК 
 
У јутарњим часовима долазак брода на Родос. Обилазак града Родоса, луке Мандраки, где 
се некада налазио Колос са Родоса, једно од 7 чуда античког света, палате великог 
мајстора витеза Родоса, археолошког музеја (некада витешке болнице), улице витезова, 
џамије Сулејмана Величанственог. У поподневним часовима смештај у градићу 
Фалиракиу. Слободно поподне за плажу. 
 
25.09. СУБОТА 
 
Обилазак локалитета седам извора, манстира Цамбика, плажа Цамбика и Агати, а у 
предвечерњим часовима одлазак у живописно село Архангелос. 
 
 
 



                             Лука Мандраки                                                  Стари град Родос 
 

                             Седам извора                                                      Манстир Цамбика 
 
26.09. НЕДЕЊА 
 
У раним јутарњим часовима одлазак у подножје планине Атавирос и успон на највиши врх 
Родоса Атавирос 1216 м. Дужина стазе је око 18 км, а висинска разлика коју треба 
савладати је око 750 м. Време пешачења око 8 часова. По силаску са планине обилазак 
планинског села Ембона, посета некој од винарија и краће купање (уколико будемо имали 
времена) на плажи Трагану. 
 

                            Мапа Атавироса                                                  Планина Атавирос 
 
 
27.09. ПОНЕДЕЉАК 
 
Обилазак локалитета древни Камирос, тврђаве Монолитос, као и плажа Прасониси и 
Глистра. 
 
 
 



                    Тврђава Монолитос                                               Плажа Прасониси 
 
 
28.09. УТОРАК 
 
Слободан дан.  
Група А – одлазак бродом на острво Сими (факултатива) 
Група Б – слободно време за обилазак града Родоса (факултатива) 
 
 

                                      Сими                                                                       Сими 
 
29.09. СРЕДА 
 
Обилазак локалитета Акропољ у Линдосу, града Линдос и плаже Свети Павле. 
 

                   Акропољ изнад Линдоса                                       Плажа Свети Павле 
 
30.09. ЧЕТВРТАК 
 
Обилазак града Фалираки, плаже Ентони Квин.  



                               Фалираки                                                        Плажа Ентони Квин 
 
01.10. ПЕТАК 
 
У јутарњим часовима паковање и полазак ка луци Родос. Обилазак манастира Филеримос, 
а потом слободно време за обилазак града до укрцавања на брод који полази у 16 часова. 
 
02.10. СУБОТА 
 
Долазак у луку Пиреј у раним јутарњим часовима, вожња кроз Грчку, Северну Македонију 
и Србију са краћим паузама. 
Долазак у Београд у касним вечерњим часовима. 
 
Важне напомене: 
 
- ово је вишедневна планинарска акција у којој могу да учествују планинари, чланови  
ПСС-а са плаћеном чланарином за 2021. годину. 

  за пешачке туре је обавезно имати планинарске ципеле, а препоручљиво штапове 

  пртљаг једна мекана торба или ранац 50-60 литара и један мали, дневни ранац 25-30 
литара 

  путна исправа мора да важи најмање до 04. 01.2022. 
 
 
Програм не обухвата: Обавезно путно осиграње,  улазнице за локалитете, локалне 
бродске карте (Хидра-15 €, Спетсес-6 € ) и факултативне акције. 

Плаћање на рате до поласка на пу т. 

По уплати прве рате, одустајање могуће само уз замену! 

 

ЦЕНА: 

1. 1/4 или 1/5 студии или апартмани + економик бродска карта 495 €  

2. 1/4 или 1/5 студии или апартмани + кабинска бродска карта 530 €  

3. 1/2 студии + економик бродска карта 545 €  

4. 1/2 студии + кабинска бродска карта 580 €  

Цене важе за минимум 40 уплата. 

Због могућег поскупљења бродских карата цена може бити коригована 2-3 %. 

Прва рата приликом пријаве 200 евра 

Друга рата  05.05. 150 евра 

Трећа рата  09.06. 100 евра  

Четврта рата  07.07. остатак 



Седење у аутобусу по редоследу уплата. 

Пријаве уз прву рату, фотокопију пасоша и планинарску легитимацију са плаћеном 
чланарином за 2021. годину. 

Ово је оријетациони план пута, а вођа задржава право промене плана. 

За све додтне информације код вође пута. 

 

ВОЂА ПУТА И УСПОНА: МИХАЈЛО ЦВЕТИЋ     060/0825305 

E-mail: cvetic.mihajlo@gmail.com  

 

 

 

 

 

 


