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Острва Андрос и Тинос
08.04.2019. године : Београд – Атина
Састанак учесника путовања у Ваљеву испред Нисове пумпе I у Градцу у 15.30
сати, полазак у 16.00 сати. Полазак из Београда у 18.00 сати код цркве
Вазнесењске (ул. Адмирала Гепрата бр. 19) . Путовање ка Грчкој уз краће паузе
ради одмора и царинских фомалности.
09.04.2019. године : Атина
Долазак у Атину у поподневним сатима. Посета храму св. Никодима. Слободно
време. Ноћење.
10.04.2019. године: Атина – Андрос
Доручак.Укрцавање на трајект и пловдиба до острва Андрос једног од највећих
острва Киклада. Због својих знаменитих светиња острво Андрос је одредиште
једног од највећих ходочашћа у православном свету. Долазак у луку Гаврио
одакле група креће пут највећег манастира на острву – Зодокос. Овај манастир
који још зову манастир Светог Извора према предању основан је још у ИX веку.
Наставак пута до манастира Панахранту, једног од најлепших манастира
византијске културе. У овом здању налази се чудотворна икона Богородице коју
је насликао Свети апостол Лука као и лобања Светог Пантелејмона. Целивање
светих реликвија. Следи одлазак до манастира Светог Николе из XИ века у којем
се чувају мошти многобројних светитеља. Поред тога манастир је надалеко
познат по свом изузетном иконостасу и великом броју капелица који се налазе у
манастирском комплексу. Смештај у хотел. Ноћење.
11.04.2019. године: Андрос – Тинос
Доручак. Након доручка напуштање хотела и одлазак групе у луку и укрцавање
на трајект за Тинос једно од острва кикладског архипелага. Сваке године ово
острво посети на хиљаде ходочасника а посебно током празника Велике
Госпојине. По доласку у град Тинос посета велелепној цркви Успења Пресвете
Богородице (Панагиа Евагелистриа) симбола острва. Следи одлазак до манастира
Кехровони који је од града Тиноса удаљен око 8 км. Манастир је такође посвећен
Успењу пресвете Богородице. Поред тога што се манастир налази на изузетној
локацији, карактерише га специфичан иконостас који је израђен као дуборез у
дрвету. Ноћење.
12.04.2019. године: Тинос – Рафина – Паралија
Присуствовање Светој Литургији. Одлазак групе у луку и укрцавање на трајект за
копнени део Грчке. Долазак у луку Рафина и наставак путовања до познатог
туристичког места Паралија са успутним обиласком цркве и пећине са лековитим
извором посвећених Св.Петки Трновој. По доласку у Паралију смештај у хотел.
Ноћење.
13.04.2019. године – Паралија – Солун – Србија
Након доручка, путовање ка СОЛУНУ, обилазак српског војничког гробља на
Зејтинлику, одлазак у цркву Св. Софије, обилазак Митрополије. Слободно време.
Полазак за Србију у вечерњим сатима.
14.04.2019. године – уторак
Долазак на полазно одредиште у раним јутарњим сатима.
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ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО ОСОБИ ИЗНОСИ: 249 еур

плаћање се врши у динарској противвредности попродајном курсу Raiffeisen
banke на дан уплате
У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО:
- Превоз аутобусом високе туристичке класе на релацији наведеној у програму,
- Смештај у хотелу са 3* у Атини, услуга на бази 1 (једног) ноћење са доручком;
- Смештај у хотелу са 3* на острву Андрос, услуга на бази 1 (једног) ноћење са
доручком;
- Смештај у хотелу са 3* на острву Тинос, услуга на бази 1 (једног) ноћење са
доручком;
- Смештај у хотелу са 3* у Солуну, услуга на бази 1 (једног) ноћење са доручком
смештај је у 1/2, 1/3 и 1/4 собама.
- Превоз бродом од Рафине до острва Андрос и Тинос и назад,
- Услуге стручног туристичког водича у току путовања,
- Обиласци према програму путовања
- Трошкови организације путовања.
НАПОМЕНА У ВЕЗИ СМЕШТАЈА: постоји могућност смештаја у манастирским
конацима на Евији и Егини, у зависности од расположивости у истим.
У ЦЕНУ НИЈЕ УРАЧУНАТО:
- путно здравствено осигурање
- доплата за 1/1 собу – на упит
- боравишна такса – плаћа се на лицу места, на рецепцији.
- лични трошкови.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: 30% приликом резервације, остатак до 5 дана пре поласка.
- Могућност плаћања чековима грађана – 40% приликом резервације, остатак до
30.04.2019. године.
НАПОМЕНА: програм је рађен на бази 40 путника. Организатор путовања
задржава право промене програма путовања услед непредвиђених објективних
околности (нпр. гужва на граници, гужва у саобраћају, затварање неког од
локалитета предвиђеног за обилазак, промене у визном режиму,...) потписник
уговора о путовању или представници групе путника обавезни су да све путнике
упознају са уговореним програмом путовања, условима плаћања, гаранцијом
путовања и Општим условима путовања организатора путовања. Организатор
путовања има право отказа путовања, најкасније 5 дана пре термина поласка.
Организатор путовања је Туристичка агенција ЕГИНА ТРАВЕЛ,
лиценца ОТП 10/2018 ОД 14.02.2018.
Уз овај програм важе Општи услови путовања
Туристичке агенције ЕГИНА ТРАВЕЛ.

