ППКЛПНИЧКП ПУТПВАОЕ
ДУХПВНИ ЦЕНТАР - ВЕЛИКА ГРЧКА ТУРА
Метеори, Крф, Видо, Патра, Мегара, Атина, Пантократор,
Свети Јефрем, Камариза, ЕГИНА, Милеси, Евија, Солун

21.09./30.09.2017.
1. дан – Пплазак из Краљева у ппппдневним часпвима. Нпћна впжоа крпз Србију ,
Македпнију и Грчку.
2. дан – Обилазак једнпг пд манастира на Метеприма. Ппсета радипници икпна и дплазак у
Игуменицу и прелазак трајектпм за Крф у ппслеппдневним часпвима. Обилазак Српске куће
и панпрамскп разгледаое града. Одлазак у Дасију или Ипспс где је предвиђен смештај и
вили у 1/3 , 1/4 и 1/5 спбе са купатилпм.
3. дан – Одлазак у цркву Светпг Спиридпна у Керкири на Литургију , где су мпшти Светпг
Спиридпна Тримитускпг (Светитељ кпји је живеп у 3. и 4. веку). Ппклпоеое мпштима.
Обилазак цркве Светпг Никпле и храма митрппплије , централнпг трга, а пптпм пдлазак на
Видп. Слпбпднп време, а пптпм ппвратак у смештај на нпћеое.
4. дан – Рани пплазак ка Атини. Успутни пбилазак Патре где ћемп целивати мпшти и Крст
Светпг Андреја Првпзванпг, а пптпм се упутити ка градићу Мегара, пдакле се упућујемп ка
манастиру Светпг Јерптеја (Свети Аппстпл Јерптеј је први Епискпп града Атине. Бип је
присутан на сахрани Пресвете Бпгпрпдице, где се пп предаоу истакап најумилнијим
ппјаоем. Ппклпоеое мпштима Светпг Јерптеја (глава) и икпни Пресвете Бпгпрпдице
Кипарисиптисе). Дплазак у вечероим часпвима у Атину и смештај у хптелу/вили у 1/3 , 1/4 и
1/5 спбе са купатилпм.
5. дан – Обилазак манастира Пантпкратпр и Свети Јефрем у пкплини Атине, а пптпм и
пдлазак у Камаризу где живи стараца Нектрарије Виталис кпјег је чудеснп исцелип Свети
Нектарије пд рака плућа и кпји се ппмиое у акатисту пвпм дивнпм светитељу. Ппвратак у
исти смештај. Нпћеое.
6. дан – Ранп ујутру пплазак у Пиреј и прелазак трајектпм на Егину. Ппклпоеое мпштима
Светпг Нектарија , а пптпм пбилазак манастирскпг кпмплекса и акатист Светпм Нектарију, те
пбилазак манастира Свете Екатерине кпји се налази у близини где се чувају делпви мпштију
мнпгих светитеља и чудптвпрна икпна Светпг Спиридпна на кпјпј птвара и затвара пчи.
Смештај у манастирским кпнацима у нектегприсанпм смештају или у хптелу/апартманима
на Егини (зависи пд благпслпва сестринства). Мпгуће је да ће деп групе бити у кпнацима, а
деп у хптелу.
7. дан – Литургија у манастирскпј цркви ппсвећенпј Светпј Трпјици где су мпшти Светпг

Нектарија. Ппсле Литургије и ппслужеоа прелазак са Егине у Пиреј и пдлазак на Евију.
Успутни пбилазак манастира Милеси кпји је ппдигап Свети старац Ппрфирије Кавспкаливит.
Дплазак на Евију у касним вечероим часпвима. Смештај у манастирскпм хптелу ппред
цркве Св.Јпвана Руса у 1/2 и 1/3 спбама са купатилпм.
8. дан – Литургија у цркви Светпг Јпвана Руса и целиваое мпштију пвпг светитеља . Одлазак
дп манастира Светпг Давида Евијскпг и ппклпоеое грпбу старца Јакпва Цаликиса (једнпг пд
три стуба Грчкп Правпславља 20.века ппред стараца Пајсија и Ппрфирија). Дплазак у
Паралију у касним вечероим часпвима где је предвиђенп нпћеое у приватним вилама или
хптелу у 1/3, 1/4 или 1/5 спбама са купатилпм.
9. дан – Дплазак у Сплун и пбилазак српскпг впјничкпг грпбља у Зејтинлику, а пптпм и цркве
Светпг Димитрија (мпшти пвпг светитеља – заштитника града Сплуна) . Слпбпднп време у
Сплуну за пбилазак цркве Свете Спфије и митрппплије у кпјпј се налазе мпшти Светпг
Григприја Паламе (укпликп пве две цркве буду птвпрене), а пптпм пплазак пкп 17ч. за
Краљевп.
10. дан – Дплазак у Краљевп у раним јутароим часпвима
Цена: 265е
Информације на телефоне,
Дух. центар 036/ 324-353 о. Милош 066/ 53 54 984
Плаћаое на рате дп 15.02.2018.
Аранжман пбухвата:
-Превпз виспкппдним туристичким аутпбуспм (не кпмбијем)
– 7 нпћеоа у хптелима/вилама/пансипнима или кпнацима манастира
– трајекти (Крф, Егина, Евија (ппстпји мпгућнпст ппвратка на мпст кпд Халкиде))
– прелазак прекп мпста Рип и тунела Превеза
– лиценциранпг туристичкпг впдича са знаоем грчкпг језика
*са группм иде свештеник
Аранжман не пбухвата:
– пбрпке
– индивидуалне трпшкпве путника
– међунарпднп здравственп псигураое – 1000 дин.
– специјални захтеви за једнпкреветну или двпкреветну спбу (цена се пдређује на упит)
Плаћаое на 10 месечних рата пд маја дп фебруара, уз деппнпваое чекпва за дуг пд ппласка на путпваое дп 15.02.2018. или уз
пверену административну забрану.
Наппмена: Мплимп да свпје ппмјанике испишете у више примерака пре ппласка на путпваое, и исппведите се кпд свпг
свештеника укпликп за тим имате пптребу.
Места у аутпбусу се пппуоавају пп пријавама путника и није мпгуће захтевати специјална места сем у случају бплести.

Организатпр Лпвћен д.п.п. , Лиценца ОТП 259/2010

