ХОДОЧАШЋЕ У ХИЛАНДАРУ 2018.год.

4 дана

од 29.03. до 01.04. – попуњено
од 11.10. до 14.10.
од 08.11. до 11.11.

Четвртак Полазак из Београда, са паркинга ОТЦ Бувљак у 05ч. Дневна вожња са
краћим успутним задржавањима. Долазак у Солун у рано поподне, обилазак
српског војног гробља Зејтинлик и цркве светог Димитрија са поклоњењем
његовим моштима. Поподне полазак из Солуна, посета Какову- метоху манастира
Хиландар, долазак у Јерисос/Уранополис и смештај у апартмане. Слободно
време. Ноћење.
Петак Завршавање формалности за улазак на Свету Гору и полазак у 09:45
бродом до луке Јовањица. Превоз манастирским аутобусом од луке до манастира
Хиландар. Дочек у гостопријемници, упознавање са поретком манастирског
живота, смештај у конак. Обилазак манастирског комплекса: бунар Светог Саве,
лоза Светог Симеона, костурница, књижара манастира у којој се могу купити
Хиландарска издања, књиге, тамјан, иконе, свеће, вино и слично. Од 15ч вечерње
богослужење. Вечера у трпезарији св. краља Милутина. Повечерје са Акатистом
Пресветој Богородици током којег се износе ЧАСНИ КРСТ и СВЕТЕ МОШТИ ради
поклоњења. Ноћење.
Субота Јутарње богослужење. Ручак. Након ручка обилазак околине манастира:
Гробљанска црква, крст Цара Душана и маслина Царице Јелене. Вожња до луке
Јовањица и укрцавање на брод за луку Дафни. Превоз аутобусом до Кареје и
смештај у Скит Св. Андреја. Обилазак Кареје и њених знаменитости: централни
трг, Протат, саборна Црква, испосница Св. Саве и поклоњење икони Богородици
Млекопитатељници, обилазак манастира Кутлумуш. Од 15ч вечерње богослужење
у Скиту Св. Андреја. Вечера, слободно време за одмор,ноћење.
Недеља Јутарње богослужење, ручак и полазак аутобусом за Дафни одакле
бродом до Уранополиса. Повратак за Србију. Долазак у Београд око поноћи или у
раним јутарњим сатима.

Аранжман обухвата:









Превоз комбијем за 9 особа Београд – Јерисос/Уранополис – Београд
Ноћење у Јерисосу/Уранополису у апартманима 1/2, 1/3, 1/4, (клима-грејање,
ТВ, кухиња..)
Вечера, ноћење и ручак у манастиру Хиландар и Скиту Св. Андреја.
Виза (ДИАМОНИТИРИОН) за улазак на Свету Гору.
Карта за све превозе трајектом
Трансфер аутобусом Јованица-Хиландар
Путно и здравствено осигурање.
Услуге агенције и стручно вођење током целог пута.

Аранжман не обухвата:




Индивидуалне трошкове током пута
Трансфер аутобусом Дафни – Кареја – Дафни (7е)
Евентуална доплата за брзи брод ако због лошег времена не исплови трајект

ЦЕНА ХОДОЧАШЋА износи 220е по особи
Плаћање је у динарској противвредностипо продајном курсу ProCredit банке
Број места је ограничен добијеним Благословом Српске Царске Лавре манастира
Хиландар. Уз овај програм важе Општи услови путовања туристичке агенције
ТОП-ЛУКС као организатора ходочашћа, лиценца ОТП 184/2010.

Чумићево сокаче, локал 78
Београд
011/3238280, 0652201741

