
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     6  ДАНА/ 3 НОЋЕЊА  

АУТОБУСОМ   од 11.04. до 16.04.2018. 
ДУХОВНИК И ВОЂА ПУТА:  ПРОТОЈЕРЕЈ – СТАВРОФОР  ДР. ДРАГОМИР САНДО,  

СВЕШТЕНИК ЦРКВЕ СВЕТОГ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ НА ВИДИКОВЦУ       

 

 

 

 

                                                                                     ПРОГРАМ ПУТОВАЊА: 
1. ДАН –Среда 11.04.2018:  БЕОГРАД – СОЛУН  (670 км) 

Полазак из Београда у 21.00 час са договореног места поласка. Ноћна вожња кроз Србију, Македонију и 

Грчку са успутним паузама ради одмора и царинских формалности. 

2. ДАН – Четвртак 12.04.2018:  ВАСИЛИКИ – (670 км) – СУРОТИ (30 км) – КАМЕНА ВУРЛА  (370 км)   

У јутарњим сатима  долазак у околину Солуна. Посета манастиру Свете Анастасије Узорешитељнице у 

месту Василики. Мошти Свете Анастасије чуване су у манастиру све до њихове крађе у априлу 2012. године. 

Следи одлазак у Суроти и посета манастиру Св. Јована Богослова у коме се налазе мошти Св. Арсенија 

Кападокијског и гроб старца Пајсија Светогорца. Наставак путовања са успутним обиласком цркве и 

пећине са лековитим извором посвећених Св.Петки Трновој. У вечерњим часовима долазак групе у Камена 

Вурлу познато туристичко место на Егејском мору које се налази у близини града Ламије. Смештај у 

апартманима. Ноћење. 

3. ДАН –  Петак 13.04.2018: КАМЕНА  ВУРЛА  – КАМАРИЗА (225 км) – АТИНА  (60 км) – ПИРЕЈ (15 км) – 

ЕГИНА  (25км) 

У јутарњим часовима одлазак групе за Камаризу у храм посвећен Св. Нектарију Егинском и посета гробу 

недавно преминулог старца Нектарија Виталиса једног од најпозантијих савремених духовника. Следи 

посета манастиру Св. Пантократора у околини Атине у којем се налази велики број моштију светаца, а затим  

и манастиру Св. Јефрема (новомученика и чудотворца коме се треба молити против нечастивих сила). 

Одлазак за луку Пиреј одакле, после једночасовне пловидбе трајектом, долазимо на острво ЕГИНА. Одлазак у 

манастир Св. Тројице, поклоњење моштима Св. Нектарија Егинског – чудотворца и исцелитеља. 

Присуствовање вечерњој служби. Ноћење у манастирском конаку. 

4. ДАН – Субота 14.04.2018: ЕГИНА – ПИРЕЈ (25 км) –  ПРОКОПИ, ЕВИА (130 км)– РОВИЕС, ЕВИА (50 км) 

Присуствовање Светој Литургији у манастиру Св. Тројице. Одлазак до манастира Св. Екатарине Синајске 

и поклоњење моштима многих светитеља. Повратак у манастир Св.Нектарија где ће бити одслужен 

молебан Св.Нектарију за здравље и напредак.  Следи посета манастиру Св. великомученика Мине у 

околини Агиа Марине, а затим и манастиру Св. Христофора који се налази у граду Егини. Одлазак у луку, 

укрцавање на трајект и полазак за Пиреј.  По доласку у луку Пиреј следи наставак пута за острво ЕВИА, које 

је повезано са копном путем висећег моста. Одлазак до града Прокопи где се налази црква Св. Јована Руса и 

поклоњење моштима овог светитеља. Посета манастиру Светог Давида Евијског у околини места Ровиес и 

поклоњење моштима овог светог чудотворца из XVI века. Ноћење у манастирском конаку.  

5. ДАН – Недеља 15.04.2018:  ЕВИА –  БЕОГРАД (1140 км) 

Присуствовање светој литургији у манастиру Светог Давида Евијског. Следи одлазак групе трајектом од 

Агиокампоса до места Глифа. Наставак пута за Београд. Ноћна вожња кроз Грчку, Македонију и Србију са 

успутним паузама ради одмора.  

6. ДАН – Понедељак 16.04.2018. БЕОГРАД 

Долазак  у Београд у раним јутарњним  часовима.  КРАЈ  ПРОГРАМА. 

Агенција задржава право да услед непредвиђених ситуација промени редослед програма. 
 

Ц Е Н А     П О     О С О Б И :  180€ 
Плаћање у динарској противвредности према продајном курсу за девизе АИК Банке на дан уплате. 

 

 

 



РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ ДО ПОПУНЕ МЕСТА 
 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:   Плаћање се врши у динарској противвредности према продајном курсу АИК банке 

за девизе у  6 месечних рата депонованим чековима грађана (или изјавом) и то:  I рата приликом 

пријаве а  најкасније до 10.03.2018 =  30€;   II рата до 25.03.2018 = 30€;    III  рата до 25.04.2018 =  30€;       

                         IV рата до 25.05.2018 = 30€;    V рата до 25.06.2018 = 30€;    VI  рата до 25.07.2018 = 30€;              
 

НАПОМЕНА: Ово путовање је поклоничко, у пратњи је духовника и у аутобусу се слуша искључиво духовна 

музика.   
 

АРАНЖМАН ОБУХВАТА: 

-  Превоз аутобусом туристичке класе /аудио, видео, клима/ на релацијама наведеним у програму. 

-  Смештај на бази 1 ноћења у апартманима у Каменој Вурли. 

-  Смештај на бази 1 ноћења у манастирском конаку на Егини. 

-  Смештај на бази 1 ноћења у манастирском конаку на Евији. 

-  Превоз трајектом на релацији Атина – Егина – Атина. 

-  Превоз трајектом на релацији Агиокампос (Евиа) – Глифа (копнени део Грчке). 

-  Услуге пратиоца групе. 

-  Трошкове организације путовања. 
 

АРАНЖМАН НЕ ОБУХВАТА: 

- Оброке. 
- Међународно путно здравствено осигурање (могуће је прибавити га у агенцији): 

   деца до 18. год – 450 дин.; одрасли до 70. год. – 640 дин.; одрасли од 70.- 82 год. – 1.345. дин. 

- Индивидуалне трошкове путника. 

- Дужина трајања слободног времена за индивидуалне активности током програма путовања зависи од 

објективних околности (нпр. дужине трајања обилазака, термина полазака…). 
 

 

 

 

СМЕШТАЈ: 
У Каменој Вурли је смештај у апартманима Вила Зои  у самом месту у 1/2 и 1/3 собама. Смештај је категорисан 

према локалној категоризацији и поседује ресторан, а све собе ВЦ/купатило. Двокреветне собе могу садржати 

два засебна лежаја или један француски лежај а трокреветне собе три засебна лежаја или француски лежај и 

један засебан лежај. Услуга у хотелу је ноћење (без доручка). На Егини је смештај у конаку манастира Свете 

Тројице а на Евији у конаку манастира Светог Давида Евијског. У оба манастира је некатегорисан смештај у 

вишекреветним спаваоницама. Спаваонице су подељене на мушке и женске.  
 

Камена Вурла – на источној обали централне Грчке, око 170 км северно од Атине налазе се термални извори и 

одмаралиште Камена Вурла, једно од најотменијих летовалишта и бања са прелепом плажом на обали Егејског 

мора које је на том делу изузетно топло због извирања подземних термалних вода.  

Егина је острво смештено у близини Атине (око 40 км ваздушном линијом), у средишњем делу Саронског залива, 

који се по њој зове и Егински залив. Овај залив је веома важан за Грчку. Острво је благо разуђене обале са бројним 

малим заливима и скривеним плажама. 

Евиа је друго по величини грчко острво. Простире се уз обалу Беотије и Атике од северних Спорада па до острва 

Андрос надомак Киклада.  
 

 

 

 

 

- За све информације дате усменим путем, агенција не сноси одговорност. Једино валидан је писани  програм 

путовања истакнут у просторијама агенције. 
 

 

 

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И РЕЗЕРВАЦИЈЕ  КОНТАКТИРАТИ АГЕНЦИЈУ „ЕВРО-ТУРС“ 

(лиценца ОТП 14/2010),   Пожешка 80/I, Београд   

телефон:  011/3555025    011/ 3549663 
 

 

 

 

Аранжман је рађен на бази минимум 40 путника. 

Уз овај програм важе Општи Услови организатора Путовања туристичке агенције  

„ЕВРО – ТУРС“ усклађени са ЈУТА стандардом. 
 

У случају недовољног броја пријављених путника, организатор путовања задржава право отказа 

путовања најкасније 5 дана пре почетка путовања.  

 


