
 
 
 

 
 

Athos Sea Cruises 
Mount Athos Cruises 

  
 
 
 

George Rodokalakis  
Ammouliani, 63075  

Halkidiki, Greece 
  

 
 
 
 
Rodokalaki Ioanna (+30) 2377071606 E-mail: contact@athos-cruises.gr  
 
Rodokalakis George (+30) 2377071071 – (+30) 6986107451 E-mail: contact@athos-cruises.gr  
 
Riga Pari (+30) 2377071370 E-mail: pari@athos-cruises.gr   
  



Крстарење 1 - Разгледање манастира Свете Горе (полазак из Уранополиса) 
 
Од 1. априла до 31. октобра, у зависности од заинтересованости клијената до два 
пута дневно, брод полази из Уранополиса до границе са Светом Гором. Време 
поласка је 10.30 часова и 13.45 часова (први датум за друго крстарење је 15.05. до 
15.10.). Крстарење траје око 3 сата.  
Пловећи ка југозападном делу полуострва, стиже се до морске границе са 
манастирском државом и њеном територијом. У току тог десето-минутног 
путовања, сазнаће се информације о Атосу, самој граници, као и историји. 
Одатле, крстарење се наставља и за 15 минута стиже до првог руског кластера, 
након тога пролазећи поред неких од јединствених плажа за 40 минута, прилази 
се области првог манастира Дохијар. Затим следи разгледање  (у трајању од 40 
минута) осталих 7 манастира, као и главна лука Свете Горе, Дафни,и последњи 
кластер, мала села, где у свакој кући и данас живи група монаха.  
Пловећи назад ка Уранополис луци, пролази се поред последња 4 манастира, и за 
сат и по времена, стиже се до луке одакле смо испловили. Истовремено можете 
уживати у погледу, куповини сувенира на броду, разговору о утисцима, као и 
сликати се на мосту са капетаном.  
 

	
	

	 	



Крстарење 2 -  Разгледање манастира Свете Горе (полазак са Ситоније) 
 

Традиционални брод ”Свети Ђорђе” полази сваке среде и суботе из луке Ормос 
Панагијас у 9.30 часова ујутру. Пловећи обалом Ситоније, ка Светој Гори, 
наилазимо на први манастир нашег крстарења, Свети Павле.  
Идући ка северу долазимо до границе која раздваја манастирску државу од осталог 
света, где имате прилику да видите осам манастира и главну луку Свете Горе. 
Након обиласка манастира, посетићемо Уранополис, идеално место за шетње, 
кафу, или разгледање неких од знаменитости као што је Велики торањ Свете Горе 
(Уранополис).  
У Уранополису проводимо сат и по времена, а затим настављамо крстарење ка 
луци Ормос Панагијас. Приликом повратка, уживаћемо у традиционалном грчком 
плесу и бузукију. Повратак у Ормос Панагијас је планиран око 17.15 часова. 
 
 

 
  



 
Крстарење 3-  Из Ормос Панагијаса до Свете Горе и паузом на Амуљани 

острву за пливање (ручак) 
 

Традиционални брод ”Свети Ђорђе” полази сваког понедељка и четвртка из луке 
Ормос Панагијас у 9.30 часова ујутру, пловећи обалом Ситоније ка главној луци 
Свете Горе, Дафни.  Пловећи ка северу, ка морској граници Свете Горе, срешћемо 
се са четири манастира ове свете територије. На 2 сата удаљености, долазимо до 
Дрењских острва, острва Амуљани, где имамо слободно време за опуштање у бару 
и ручак. (Ручак се састоји од сувлакија, салате, помфрита и пића.) 
У повратку ка луци Ормос Панагијас, одакле је наше крстарење и почело, 
уживаћемо слушајући бузуки и традиционалном грчком плесу. Повратак у луку 
Ормос Панагијас је планиран у 17.15 часова.  
 
 

	

	
	

	 	



Крстарење 4 -   ”Плава лагуна” - целодневна забава, пливање на изванредним 
плажама,  где само поједини посетиоци имају приступ (ручак) 
 
Традиционални брод ”Свети Ђорђе” полази сваког уторка, петка и недеље из луке 
Ормос Панагијас у 9.30 часова ујутру. Креће се ка Дрењским острвима, острву 
Амуљани, где имамо два сата слободно за пливање, опуштање и ручак у бару на 
плажи.  
Следећа станица је главна лука Амуљани острва, коју можете искористити за 
шетњу, кафу, обилазак Народног музеја и цркве која припада манастиру. У повратку 
са острва, на броду нас чека уживо бузуки, и традиционални грчки плес.   
Последње стајалиште је залив Лагониси, где стајемо на отвореном плавом 
тиркизном мору и имамо пола сата за скакање са брода и пливање. Повратак у 
Ормос Панагијас је предвиђен у 17.15. часова. 
 
 

	


