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Круз 1 - Упрануполис на Свету Гору
300тх позиције на броду једном до два пута дневно у зависности од потражње из
Оураноуполис луке, одмах поред капије Свете Горе. Од 1. априла и до 31. октобра, време је
одлазак у 10:30 и на 13:45 (могућност за другу крстарење истог дана је од 15/5 до 15/10), а
трајање крстарења је око 3 сата. Брод прати нотиодитики страни полуострва достиже 10
минута до границе која раздваја спољни свет са монашке државе.
Одатле долази 15 минута у првом руском клаустру и после јединствених плажа, стиже за око
40 минута у првом клаустру, манастир Доцхеиариоу. Затим следе још седам манастира,
главну луку Свете Горе, Дапхне, и на крају цлоистерс, мала села у којима је свака кућа монаси
живе групе.
Трајање задњег дијела турнеје траје око 40 минута. Брода враћа поново пролази последње 4
манастире, и имају сат и 30 минута да поврате своје време порта дато обавили своју куповину
на броду, дискутовати своје утиске или се фотографише на мосту брода са капетаном.

Круз 2 Ормос Панагиа на Светој Гори
Традиционална једрење Агиос Георгиос поласци сваке среде суботе и недеље * од луке
Ормос Панагиас у 9.30 ујутру, Једрење Поред обале полуострва Ситонија и усмерава Света
Гора, затим упознаје први манастир нашег путовања до манастира Светог Павла и Како се
крећемо Северна испуњава осам манастира и главна лука Светој Гори до манастира граница
одвојен спољни свет му Света Гора, пратите растојање сат и по у луци Оураноуполеос у луку
на острву Аммоулиани * за шетње, кофеин, фенилаланин Екплорер атракција као што су
Велики МОУНТ куле Оураноуполеос, Фолклорни музеј острва Аммоулиани и на монашком
цркве на острву Аммоулиани, на крају покупио опет у чамац и анацхороумаи луку Ормос
Панагиа где ће бити наш крајњи проорисмос , где наше путовање ће бити праћен са живом
сточног плесом, повратак до луке Ормос Панагиа ће бити око у 17.15

Цруисе 3 Ормос Панагиа на Светој Гори и купатило у Амулиани (храна)
Традиционална једрење Агиос Георгиос полази сваког понедељка и четвртка од луке Ормос
Панагиас у 9.30 часова ујутро, пловећи Поред обале полуострва Ситонија и усмерава главну
луку Свете Горе Дафне и усмерена Северна Меетс 4 манастира до манастира границе одваја
спољни свет на то Свете Горе, затим два сата удаљеност од Биг Санд плаже на острву
Аммоулиани купатило фенилаланин и опуштање у лежерно темпом који нуди бар органомено
Беацх Исланд. крај покупио поново на броду и полазак за луке Ормос Панагиа где ће бити наш
коначни проорисмос, где наше путовање ће бити праћен са живом сточног плесом, повратак
до луке Ормос Панагиа ће бити око 17.15 у
* Храна се састоји од
- 3 СОУВЛАКИА краставац Тзатзики помфрит парче хлеба и вина за одрасле
- 2 СОУВЛАКИА краставац Тзатзики помфрит по парче хлеба и сок за децу 6-12
- 1 Соувлаки краставац Тзатзики помфрит по парче хлеба и сок за децу 1-5

Круз 4 Ормос Панагиас за Амулиани (храна)
Традиционална једрење Агиос Георгиос полазе сваког уторка и петка од луке Ормос Панагиас
у 9.30 часова ујутро са дестинације Мегали Аммос Беацх острву Аммоулиани за купатило
фенилаланин и опуштање у лежерно темпом који нуде органомено Беацх Бар Исланд на
удаљености два сата, Следећа станица је на централном луку острва Аммоулиани за шетње,
кафе, фенилаланин Екплорер атракција као што су фолклорни музеј и до монашке цркве,
остављајући острво Аммоулиани до нашег последњег одредишта путовања у пратњи ливе
мусиц сточног плес Последњи наша дестинација је залив Лагонисси у којој се брод заустави
на отвореном плавој води за вас пола сата даје прилику да зарони изнад брода, на крају
почиње повратак у луци Ормос Панагиа где и налази се отприлике у 17.15
* Храна се састоји од
- 3 СОУВЛАКИА краставац Тзатзики помфрит парче хлеба и вина за одрасле
- 2 СОУВЛАКИА краставац Тзатзики помфрит по парче хлеба и сок за децу 6-12
- 1 Соувлаки краставац Тзатзики помфрит по парче хлеба и сок за децу 1-5

