ТРАГОМ ТИТАНА – ДОДЕКАНИСИЈА
НИСИРОС 628М, КОС 840М, КАЛИМНОС 760М
18.06.-03.07.2022

Овога пута ћемо ходати по најудаљенијем архипелагу Грчке, Додеканисији јако
далеком од грчке обале, а врло близу Турске. По митологији је настао у сукобу богова
против титана. Архипелаг има преко 160 острва од којих је 80 % ненасељено. Већих
острва је 12 а по том броју је и цела група острва добила име додека (12) – нисја
(острва). Боравићемо на 3 острва, слична а опет свако карактеристично за себе. Поред
највиших врхова, најинтересантнијих споменика културе, обићи ћемо и неке од прелепих
плажа...
17.06. петак
19:00. Полазак мањег аутобуса из Скерлићеве улице
Вожња кроз Србију, Северну Македонију и Грчку са краћим паузама
18.06. субота
13:00. Долазак у Атину и смештај у хотел
Слободно поподне за факултативни обилазак Атине
19.06. недеља
09:30. Полазак ка луци Пиреј
10:00. Долазак у луку, преузимање карата и укрцавање на брод за Нисирос
12:00. Полазак брода ка Нисиросу
Пловидба траје око 14 и по сати, а имаћемо карте за салон са авионским седиштима
20.06. понедељак
02:30 искрцавање у луци Мандраки на Нисиросу
По митологији Нисирос је био део острва Коса, кога је бог Посејдон одломио и бацио
на титана Полибота да га убије. Тај одломљени комад Коса, бачен у Егеј испод кога лежи
полумртви Полибот, је данашњи Нисирос. Вулканске ерупције су по предању самртни
трзај Полибота...
Слободно време до поласка на успон: манастир Евангелистриа 280-капела Агиос Георгиос
320-Панагиа Дијаватиани 640-Профитис Илијас 698-манастир Нинфиос 420-манастир
Евангелистриа 280, тура је кружна, висинска разлика 420 м.
Повратак до места Мандраки и смештај

Врх Профитис Илијас

Мандраки и манастир Панагија Спилијани

21.06. уторак
Одлазак аутобусом до кратера Стефанос, потом обилазак кратера и лагани успон до
чаробног планинског села Никија (око 300м висински). Обилазак села, цркве Пророка Илије.
Поподне одлазак до плаже Лијес

Кратер Стефанос

Село Никија

22.06. среда
Преподневни обилазак манастира Панагија Спилијани, потом одлазак на плажу Паки Амос
23.06. четвртак
У преподневним часовима обилазак живописног села Емпориос, а потом одлазак у
приморско село Пали

Село Емпориос

Плажа Паки Амос

24.06. петак
Напуштање смештаја, паковање ствари у аутобус и слободно време у Мандракију до
поласка брода
20:10. Полазак брода ка Косу
21:15. Долазак на Кос и смештај
Острво Кос је друго по величини острво Додеканисије после Родоса. По митологији је
настало скраћивањем имена титана Конис и Коио, који су после победе олимпских
богова уточиште нашли на острву Кос. Богато је археолошким локалитетима и
занимљивим рељефом...
25.06. субота
Посета шуми Плака, где се на малом простору налази велики број паунова, а потом
обилазак средњевековног утврђења Антимахија. Одлазак на плаже Парадисо и Агио
Стефанос...

Шума Плака

Плажа Парадисо

26.06 недеља
Одлазак аутобусом до села Зија, вероватно најлепшег планинског села на острву и полазак
на пешачку туру: Зија 400-превој 680-капела Преображања 840 и назад, висинска разлика
450м, краће задржавање у селу Зија, а потом одлазак на плажу Мастихари

Поглед са врха

Село Зија

27.06. понедељак
Напуштање смештаја, паковање ствари у аутобус. Обилазак античког Асклепиона, древне
Агоре, као и римског Одеона. Слободно време у граду до поласка брода или одлазак на
плажу Агио Фокас

Антички Асклепион

Римски Одеон

21:30. Полазак брода за Калимнос
22:25. Долазак на Калимнос и смештај у месту Миртес на западној обали
Острво Калимнос носи име по Титану Калидносу, сину Геје (Земље) и Урана (Неба).
Најпознатије острво у Грчкој по фератама које привлаче изузетно велики број пењача.
Не треба заборавити да се и најлепши сунђери ваде у водама око овог острва, па је
роњење такоће веома заступљено...
28.06. уторак
Обилазак удаљених плажа Палионисос и Аргинонта
У вечерњим сатима обилазак главног града Калимноса Потије (археолошки музеј
Калимноса, фабрика сунђера)

Плажа Аргинонта

Лука Потија

29.06. среда
Одлазак аутобусом до места Метохи и полазак на пешачку туру: Метохи 60-превој 450капела Светог Јована 600-врх Пророк Илија 676 и назад, висинска разлика 620м. Потом
краћа пауза за фотографисање и освежење у луци Вати, уском заливу на источној страни
острва, који је уточиште многим једриличарима. Одлазак на малу плажу Акти

Карта успона

Залив Вати

30.06. четвртак
Боравак у селима Миртес и Масури, која су најпознатија туристичка места на острву
01.07. петак
Напуштање смештаја и паковање. Посета манастиру Светог Саве, највећој светињи на
острву, одлазак у место Влихада, где ћемо посетити морнарички музеј и бити на плажи до
касно поподне

Манастир Светог Саве

Село Влихада

Предвече одлазимо до луке Потија, где ћемо сачекати укрцавање брода за Пиреј
22:50. Полазак брода ка Пиреју
Пловидба траје око 11 сати, а имаћемо карте за салон са авионским седиштима
02.07. субота
10:00. Долазак у луку Пиреј и полазак ка Северној Македонији
18:00. Долазак у Стари Дојран и смештај. Слободно вече
03.07. недеља
08:30. Полазак за Београд
Вожња са краћим паузама кроз Северну Македонију и Србију
око 17 часова долазак у Београд

Превоз копном: мањим аутобусом туристичке класе. Број места ограничен на 26 и распоред
седења искључиво по редоследу уплата.
Превоз морем: компанијом Блуе Стар од Пиреја до Нисироса и од Калимноса до Пиреја у
салону са авионским седиштима, а на краћим дестинацијама између острва са палубном
картом.
Смештај: Свуда у 1/2 собама, сем на Дојрану, где је смештај у 1/4 собама. Више
информација о смештају код водича.
Важне напомене:
- ово је вишедневна планинарска акција у којој могу да учествују планинари, чланови
ПСС-а са плаћеном чланарином за 2022. 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. 09.2022.
Програм не обухвата: Обавезно путно осиграње, улазнице за локалитете и факултативне

акције.
Плаћање на рате до поласка на пут.
По уплати прве рате, одустајање ИЗ БИЛО КОГ РАЗЛОГА могуће само уз замену коју
проналази планинар који одустаје од пута. После 01.05. није могућа никаква рефундација за
бродске карте и смештај, чак и уз нађену замену. Сваки планинар се обавезује да ће
поштовати све протоколе који буду важили у тренутку пута (могућа потврда о вакцинацији
ПСР тест и сл...)
ЦЕНА: превоз бус + брод 400 евра
смештај

290 евра

Због могућег поскупљења бродских карата цена може бити коригована 2-3 %.
Прва рата приликом пријаве 350 евра
Последња рата мора бити уплаћена до 31.05.2022.
Пријаве уз прву рату, фотокопију пасоша и планинарску легитимацију са плаћеном
чланарином за 2022. годину.
Ово је оријетациони план пута, а вођа задржава право промене плана.
За све додaтне информације код вође пута.

ВОЂА ПУТА И УСПОНА: МИХАЈЛО ЦВЕТИЋ
E-mail: cvetic.mihajlo@gmail.com

063/8253053, 060/0825305

