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Поклоничко путовање у манастир Острог
3 дана/ 1 ноћење

12.04.2019. године – петак: Београд – Ваљево – Манастир Морача
Састанак учесника путовања у Београду у 18.30 сати, код Вазнесењске цркве (ул.
Адмирала Гепрата бр. 19), полазак у 19.00 часова. Полазак из Ваљева у 21.00 сати
испред Нисове пумпе I у Грацу. Лагана ноћна вожња и успутне паузе ради одмора
и царинских формалности.
13.04.2019. године – субота: Манастир Морача – Подгорица – ДаниловградОстрог
Долазак у древни манастир Морача у јутарњим сатима. По посети манастира
Мораче путовање настављамо у Подгорицу. Посета Саборном храму Христовог
Васкрсења чији су камен темељац положили и освештали Патријарх васељенски
Вартоломеј и блаженопочивши Патријарх српски Павле. Наставак путовања ка
Даниловграду, обилазак манастира Ждребаоник. Потом долазак у манастир
Манастир Острог – Целивање моштију Светог Василија Острошког и посета
комплекса Горњег манастира. Молитва. Коначење.
14.04.2019. године – недеља: Острог – Ваљево - Беогад
Присуствовање Литургији у Острошком храму. Полазак за Прејепоље у 10,00
часова. . Долазак у манастир Милешеву. Обилазак манастира и музеја. Полазак за
Ваљево уз успутна краћа задржавања ради одмора. Долазак на полазно
одредиште у касним вечерњим часовима.

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО ОСОБИ ИЗНОСИ: 3800,00 рсд
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У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО:
- Превоз аутобусом високе туристичке класе на релацији наведеној у програму,
- Смештај у ГОРЊЕМ конаку код храма где је кивот свеца
- Услуге туристичког водича
- Трошкови организације путовања.
У ЦЕНУ НИЈЕ УРАЧУНАТО:
- лични трошкови.
ДОПЛАТЕ: 5 ЕУР за смештај у доњем конаку, ради се на упит. - Туристичка такса –
1eur – плаћа се на лицу
НАПОМЕНА:
- Храну понети за све време путовања
- Од Доњег до Горњег манастира пешачи се три километра. Та раздаљина се може
прећи и таксијем који кошта 2 евра по путнику у једном правцу.
- Програм је рађен на бази 35 путника.
- Aгенција задржава право да откаже аранжаман најкасније 3 дана пре
планираног поласка
- Агенција „Egina travel“ задржава право, да уколико дође до промена цена на
тржишту, измени цену аранжмана за одговарајући износ
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
приликом резервације 30% вредности аранжмана, остатак најкасније 5 (пет) дана
пре поласка.

Организатор путовања је Туристичка агенција ЕГИНА ТРАВЕЛ,
лиц. бр. ОТП 10/2018 од 14.02.2018.године
Уз овај програм важе Општи услови путовања
Туристичке агенције ЕГИНА ТРАВЕЛ.

