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ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ
СВЕТА ГОРА
20.-24.09. 2017.
1. ДАН 20.09.2017. БАЊА ЛУКА
Полазак у 14,00 часова са старе аутобуске станице. Пут за Уранополис преко Београда, Ниша и Скопља са
успутним задржавањима на путу ради одмора и посјета.
2. ДАН 21.09.2017. СОЛУН
Долазак у Солун око 08,00 часова и одмах по доласку посјета гробљу српских ратника из I свјетског рата
Зејтинлик, цркви Св. Димитрија, као и панорамско разгледање Солунске луке, Бијеле куле, Солунског сајма,
Улице виа Егнациа, Галеријусовог славолука, Ротонде, Аристотеловог трга и Вардари трга. Након разгледања
слободно вријеме за шетњу, индивидуално разгледање и шопинг до 12,00 часова када је планиран наставак
путовања до Уранополиса. Долазак у поподневним часовима, смјештај у апартмане, слободно вријеме.
Ноћење.
3. ДАН 22.09.2017. УРАНОПОЛИС-СВЕТА ГОРА
Доручак. Одлазак до луке одакле је у 09,45 часова предвиђен полазак бродом за Свету Гору. Око 11,45 часова
пристајање у Хиландарску луку Јовањица. По искрцавању превоз аутобусом до манастира Хиландар. Након
смјештаја у манастирском конаку шетња (око 3 км) и обилазак манастирског комплекса те обилазак Хрусије,
Самарије, куле Св. краља Милутина и Скита Св. Василија на обали мора. Шетња плантажама винограда и
маслина те обилазак манастирских подрума. Вечерња служба у оквиру које се износе и цјеливају свете мошти.
Поклоњење и цјеливање чудотворне иконе Богородице Тројеручице и присуствовање читању акатиста, затим
посјета богаtој Хиландарској ризници гдје се између осталог налазе иконе пресвете Богородице Одигитрије,
Христос Пантократор и остале свете иконе из средњег вијека. Вечера у трпезарији Св. краља Милутина.
Ноћење.
4. ДАН 23.09.2017. ХИЛАНДАР
У раним јутарњим часовима богослужење са братством манастира Хиландар, а послије литургије заједнички
доручак у трпезарији Св. краља Милутина. Слободно вријеме за посјету манастирској књижари гдје се могу
купити црквене реликвије (литература, иконе, бројанице, тамјан, свијеће и друго). У 11,30 часова припрема за
полазак те у 12,20 часова полазак испред улаза у манастир одакле манастирски аутобус вози до луке
Јовањица, одакле се бродом наставља пут до Уранополиса. По доласку у Уранополис одлазак до манастира
Каково-Метох економија-Хиландар, које се налази поред мјеста Јерисос, релативно близу луке Уранополис. По
причи манастирско имање је добијено на поклон од стране богатог Турчина коме је чудотворна лоза Светог
Симеона са Хиландара помогла да добије дјецу, па је он у знак захвалности поклонио посјед Каково.
5. ДАН 24.09.2017. БАЊА ЛУКА
Долазак у раним јутарњим часовима.
ЦИЈЕНА АРАНЖМАНА ЈЕ 470 КМ ПО ОСОБИ СА ПДВ-ом (ЗА МУШКАРЦЕ) И 399 КМ ЗА ЖЕНЕ
У ЦИЈЕНУ АРАНЖМАНА УРАЧУНАТЕ СУ СЉЕДЕЋЕ УСЛУГЕ:
- Превоз модерним туристичким аутобусом
- Смјештај и исхрана према програму (2 ноћења са доручком)
- Диамонтири (улазна виза за Свету гору) (МУШКАРЦИ)
- Трошкови бродске карте (МУШКАРЦИ)
- Трошкови путног и здравственог осигурања
- Пратилац групе
- Трошкови организације путовања
У ЦИЈЕНУ АРАНЖМАНА НИСУ УРАЧУНАТЕ СЉЕДЕЋЕ УСЛУГЕ:
- Улазница за Грчко вече
- Остали индивидуални трошкови путника
-вожнја бродом око Атоса за жене

