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Cruise 1 - Ouranoupolis la Muntele Athos
A 300 Nava pozitiile pleacă o singură dată, la două ori pe zi, în funcție de cerere din port
Ouranoupolis, chiar lângă porțile de la Muntele Athos. Pornind de la 1 aprilie și până la 31 octombrie,
ora de plecare este la ora 10:30 și de la 13:45 (posibilitatea pentru un al doilea croazieră în aceeași
zi este de la 15/5 la 15/10), și durata de croazieră este de aproximativ 3 ore. Nava urmează partea
notiodytiki a peninsulei ajunge la 10 minute de granița care separă lumea din afara cu statul
monastic.
De acolo ajunge la 15 de minute în prima mănăstire rusă și după plaje unice, ajunge în aproximativ
40 de minute în prima mănăstire, Mănăstirea Dochiariu. Apoi urmați alte șapte mănăstiri, principalul
port de la Muntele Athos, Daphne, și în cele din urmă, mănăstirile sate mici, unde fiecare casa
călugării grupuri care trăiesc.
Durata de ultima parte a turneului durează aproximativ 40 de minute. Revine navei care trece din
nou in ultimele 4 mănăstiri, și având o oră și 30 de minute să recupereze timpul portul dat pentru a
face cumpărături pe bord, discuta impresiile sau fi fotografiate pe podul navei cu căpitanul.

Cruise 2 Ormos Panagia pe Muntele Athos
Navigatie tradițional Agios Georgios pleacă în fiecare miercuri sâmbătă și duminică * de la portul de
Ormos Panagias la ora 9.30 dimineața, navigatie Alături de coasta Sithonia și Muntele Athos
conduce, apoi se întâlnește prima manastire a călătoriei noastre la Mănăstirea Sfântul Pavel și Așa
cum am muta de Nord se întâlnește de opt mănăstiri și principalul port al Muntelui Athos până la
frontierele mănăstirii separat de lumea exterioară să-l Sfântul Munte, urmați la distanță de o oră și
jumătate la portul de Ouranoupoleos la portul de pe insula Ammouliani * pentru plimbări, cafeina,
atractii fenilalanină Explorer, cum ar fi turnul Mare Muntele Ouranoupoleos, Muzeul de Folclor de pe
insula Ammouliani și la biserica monahal de pe insula Ammouliani, la sfârșitul crescut din nou în
barcă și anachoroumai portul Ormos Panagia unde va fi proorismos noastre final , unde călătoria
noastră va fi însoțită de vii bouzouki dans, revenirea la portul Ormos Panagia va fi de aproximativ la
ora 17.15

Cruise 3 Ormos Panagia pe Muntele Athos și baie în Ammouliani (alimente)
Navigatie tradițional Agios Georgios pleacă în fiecare luni și joi de la portul de Ormos Panagias la
ora 9.30 dimineața, navigatie Alături de coasta Sithonia și direcționează principalul port de pe
Muntele Athos Daphne și fiind regizat de Nord îndeplinește patru mănăstiri până la frontiera
mănăstire separă lumea exterioară cu cea de la Muntele Athos, urmat de două ore distanță de plajă
de nisip mare pe insula Ammouliani baie fenilalanină și relaxare la ritmul pe îndelete, care oferă
barul de pe plajă organomeno Island. end a crescut din nou în barcă și se îndepărteze de portul
Ormos Panagia unde va fi proorismos noastre final, unde călătoria noastră va fi însoțită de vii
bouzouki dans, revenirea la portul Ormos Panagia va fi de aproximativ la ora 17.15
* Hrana constă din
- 3 cartofi prajiti SOUVLAKIA castravete Tzatziki o felie de pâine și vin pentru adulți
- 2 cartofi prajiti SOUVLAKIA castravete Tzatziki o felie de pâine și suc pentru copii 6-12
- 1 cartofi prajiti souvlaki castravete Tzatziki o felie de pâine și suc pentru copii de 1-5

Cruise 4 Ormos Panagias pentru Ammouliani (produse alimentare)
Navigatie tradițional Agios Georgios se îndepărteze în fiecare marți și vineri de la portul de Ormos
Panagias la ora 9.30 dimineața cu destinația Megali Ammos Beach insula Ammouliani pentru
fenilalanină baie si relaxare pentru ritmul pe îndelete, care oferă organomeno bar pe plajă Insula de
distanță de două ore, următoarea oprire este la portul central al insulei Ammouliani pentru plimbări,
cafea, atractii fenilalanină Explorer, cum ar fi Muzeul de Folclor și Bisericii monahal, lăsând insula
Ammouliani până la ultima noastră destinație de călătorie însoțită de dans bouzouki muzică live
ultima destinație noastră este golful Lagonissi în care barca se oprește la apă albastru deschis
pentru tine o jumătate de oră oferind posibilitatea de a se arunca cu capul sus barca, final începe
drumul de intoarcere la portul de Ormos Panagia unde și situat la aproximativ la ora 17.15
* Hrana constă din
- 3 cartofi prajiti SOUVLAKIA castravete Tzatziki o felie de pâine și vin pentru adulți
- 2 cartofi prajiti SOUVLAKIA castravete Tzatziki o felie de pâine și suc pentru copii 6-12
- 1 cartofi prajiti souvlaki castravete Tzatziki o felie de pâine și suc pentru copii de 1-5

