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Cruise 1 - Уранополис към Атон 
 

300на позиции кораб тръгва веднъж до два пъти на ден в зависимост от търсенето от 
Урануполис пристанище, в непосредствена близост до портите на Атон. Като се започне от 1-
ви април и до 31 октомври, време за заминаване е в 10:30 и в 13:45 часа (възможност за 
втора круиз на същия ден е от 15/5 до 15/10), както и продължителността на круиза е около 3 
часа. Корабът следва notiodytiki страна на полуострова достига 10 минути до границата, 
разделяща външния свят с монашеското държавата. 
 
От там достига 15 минути в първата руска обител и след уникални плажове, пристига в около 
40 минути в първата обител, манастир Docheiariou. След това следвайте останалите седем 
манастири, главното пристанище на Атон, Daphne и накрая обители, малки села, където всяка 
къща монаси, живеещи групи. 
 
Продължителността на последната част от турнето отнема около 40 минути. Се връща отново 
на кораби, преминаващи през последните 4 манастири, и имащи час и 30 минути, за да си 
възвърне си порт време даде да пазарувате на борда, се обсъдят впечатленията си или да се 
снимат на мостика на кораба с капитана, 
 



Cruise 2 Ормос Панагия на Атон 
 

Традиционният плаването Агиос Георгиос тръгва всяка сряда събота и неделя * от 
пристанището на Ормос Панагияс в 9.30 сутринта, ветроходство Наред с крайбрежие на 
Ситония и Атон насочва, а след това отговаря на първия манастир на нашето пътуване до 
манастир на Свети Павел и Тъй като ние се движат North отговаря осем манастири и главното 
пристанище на Атон до границите на манастирските отделена от външния свят, за да го Света 
Гора, следвайте разстояние от час и половина в пристанището на Ouranoupoleos до 
пристанището на остров Амулиани * за разходки, кофеин, фенилаланин Explorer 
забележителности като Великата MOUNT кулата на Ouranoupoleos, Фолклорен музей на 
остров Амулиани и да монашеския църквата на остров Амулиани, край отново се качват в 
лодката и anachoroumai пристанището на Ормос Панагия, където ще бъде на нашите крайни 
proorismos , до мястото, където пътуването ни ще бъде придружено с жива бузуки танци, 
връщането към пристанището на Ормос Панагия ще бъде около 17.15 при 
 
 



Cruise 3 Ормос Панагия на Атон и баня в Амулиани (храна) 
 
Традиционният плаването Агиос Георгиос тръгва всеки понеделник и четвъртък от 
пристанището на Ормос Панагияс в 9.30 сутринта, ветроходство Наред с крайбрежие на 
Ситония и насочва главното пристанище на Атон Дафне и е насочена North заседава четири 
манастири до манастирския границата разделя външния свят с това на Атон, последван от 
два часа разстояние до Big Sand плаж на остров Амулиани баня фенилаланин и релаксация 
на спокойно темпо, която предлага бар organomeno плаж Island. край качват отново в лодката 
и заминават за пристанището на Ормос Панагия, където ще бъде на нашите крайни 
proorismos, до мястото, където пътуването ни ще бъде придружено с жива бузуки танци, 
връщането към пристанището на Ормос Панагия ще бъде около 17.15 при 
 
* Храната се състои от 
- 3 SOUVLAKIA краставици Tzatziki картофки филия хляб и вино за възрастните 
- 2 SOUVLAKIA краставици Tzatziki картофки филия хляб и сок за децата 6-12 
- 1 сувлаки краставици Tzatziki картофки филия хляб и сок за децата 1-5 
 
 



Cruise 4 Ормос Панагияс за Амулиани (храна) 
 

Традиционният плаването Агиос Георгиос отклоняват всеки вторник и петък от пристанището 
на Ормос Панагияс в 9.30 сутринта с дестинация плажа Мегали Амос остров Амулиани за 
баня фенилаланин и релаксация на спокойно темпо, което предлагаме organomeno бар на 
плажа Island за разстояние два часа, Следващата спирка е в централната пристанището на 
остров Амулиани за разходки, кафе, фенилаланин Explorer атракции като фолклорен музей и 
на монашеския църквата, оставяйки на остров Амулиани до последната ни дестинация на 
пътуването придружени от жива музика бузуки танци Последният ни дестинация е залива 
Лагониси, където лодката спира на открито синя вода за вас половин час да даде възможност 
да се потопите над лодката, край започва връщане пътуване до пристанището на Ормос 
Панагия, където и да се намира приблизително в 17.15 
 
* Храната се състои от 
- 3 SOUVLAKIA краставици Tzatziki картофки филия хляб и вино за възрастните 
- 2 SOUVLAKIA краставици Tzatziki картофки филия хляб и сок за децата 6-12 
- 1 сувлаки краставици Tzatziki картофки филия хляб и сок за децата 1-5 
 
 

 


