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Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος 1 – Από Ουρανούπολη για Άγιο Όρος 

Το πλοίο 300ων θέσεων αναχωρεί μια ως και δύο φορές την ημέρα ανάλογα την ζήτηση 
από το λιμανάκι της Ουρανούπολης, ακριβώς δίπλα στις πύλες του Αγίου Όρους. 
Ξεκινώντας από την 1η Απρίλη και έως 31η Οκτώβρη, οι ώρες αναχώρησης είναι στις 
10:30 και στις 13:45 (η δυνατότητα για δεύτερη κρουαζιέρα την ίδια ημέρα υπάρχει από 
15/5 μέχρι 15/10), και η διάρκεια της κρουαζιέρας είναι περίπου 3 ώρες. Το πλοίο 
ακολουθεί τη νοτιoδυτική πλευρά της χερσονήσου φτάνοντας σε 10 λεπτά στα σύνορα 
που χωρίζουν τον υπόλοιπο κόσμο με την μοναστική πολιτεία.  

Απο εκεί φτάνει σε 15 λεπτά στην πρώτη ρωσική σκήτη και αφού περάσει μοναδικές 
παραλίες, φτάνει σε 40 λεπτά περίπου στο πρώτο μοναστήρι, την Ι.Μ. Δοχειαρίου. Στην 
συνέχεια ακολουθούν άλλες 7 μονές, το κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους, η Δάφνη, και 
τέλος οι σκήτες, μικρά χωριά όπου σε κάθε σπίτι ζουν ομάδες μοναχών.  

Η διάρκεια του τελευταίου μέρους της ξενάγησης διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Το πλοίο 
επιστρέφει περνώντας ξανά τα 4 τελευταία μοναστήρια, και έχοντας μια ώρα και 30 λεπτά 
για να ξαναπιάσει λιμάνι σας δίνεται ο χρόνος να κάνετε τις αγορές σας πάνω στο πλοίο, 
να συζητήσετε τις εντυπώσεις σας, ή να φωτογραφηθείτε στην γέφυρα του πλοίου με τον 
καπετάνιο.  

 

	
	

	 	



Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος 2 – Από Όρμο Παναγιάς για Άγιο Όρος 

Το παραδοσιακο ιστιοφορο Αγιος Γεωργιος αναχωρει καθε Τεταρτη Σαββατο και 
Κυριακη* απο το λιμανι του Ορμου Παναγιας στις 9.30 το πρωι, πλεει πλαι στις ακτες της 
Σιθωνιας και κατευθυνεται στο ορος Αθω, στη συνεχεια συνανταμαι το πρωτο μοναστηρι 
της διαδρομης μας την Ιερα Μονη Αγιου Παυλου και καθως κατευθυνομαστε Βορεια 
συνανταμε 8 μοναστηρια και το κεντρικο λιμανι του Αγιου Ορους εως και τα μοναστηριακα 
συνορα που χωριζουν τον εξω κοσμο με αυτον του Αγιου Ορους, ακολουθει σταση μιας 
ωρας και τριαντα λεπτων στο λιμανι της Ουρανουπολεος η στο λιμανι της Νησου 
Αμμουλιανης* για περιπατο, καφε, φαι η εξερευνηση των αξιοθεατων οπως ο μεγαλος 
Αγιορειτικος πυργος της Ουρανουπολεος, το λαογραφικο μουσειο της Νησου 
Αμμουλιανης και την Αγιορειτικη εκκλησια της Νησου Αμμουλιανης, τελος επιβιβαζομαστε 
ξανα στο σκαφος και αναχωρουμαι για το λιμανι του Ορμου Παναγιας οπου και θα ειναι 
ο τελικος μας πρωορισμος, εως εκει το ταξιδι μας θα συνοδευεται με live μπουζουκι και 
χορο, η επιστροφη στο λιμανι του Ορμου Παναγιας θα ειναι περιπου στις 17.15  

 



Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος 3 
Από Όρμο Παναγιάς για Άγιο Όρος και μπάνιο στην Αμμουλιανή (φαγητό) 

 

Το παραδοσιακο ιστιοφορο Αγιος Γεωργιος αναχωρει καθε Δευτερα και Πεμπτη απο το 
λιμανι του Ορμου Παναγιας στις 9.30 το πρωι, πλεει πλαι στις ακτες της Σιθωνιας και 
κατευθυνεται στο κεντρικο λιμανι του Αγιου Ορους την Δαφνη και καθως κατευθυνομαστε 
Βορεια συνανταμε 4 μοναστηρια εως και τα μοναστηριακα συνορα που χωριζουν τον εξω 
κοσμο με αυτον του Αγιου Ορους, ακολουθει σταση δυο ωρων στα νησάκια Δρένια της 
νησου Αμμουλιανης για μπανιο φαι και ξεκουραση. Τελος επιβιβαζομαστε ξανα στο 
σκαφος και αναχωρουμε για το λιμανι του Ορμου Παναγιας οπου και θα ειναι ο τελικος 
μας πρωορισμος, εως εκει το ταξιδι μας θα συνοδευεται με live μπουζουκι και χορο, η 
επιστροφη στο λιμανι του Ορμου Παναγιας θα ειναι περιπου στις 17.15  
 
*Το φαγητο αποτελειτε απο:  
-  3 σουβλακια αγγουροντοματα τζατζικι τηγανιτες πατατες μια φετα ψωμι και κρασι για 
τους  ενηλικες   
-  2 σουβλακια αγγουροντοματα τζατζικι τηγανιτες πατατες μια φετα ψωμι και χυμο για 
παιδια 6-12   
-  1 σουβλακι αγγουροντοματα τζατζικι τηγανιτες πατατες μια φετα ψωμι και χυμο για 
παιδια 1-5   

	

	
	

	 	



Κρουαζιέρα στην Αμμουλιανή 4 
Από Όρμο Παναγιάς για μπάνιο στην Αμμουλιανή (φαγητό) 

 
Το παραδοσιακο ιστιοφορο Αγιος Γεωργιος αναχωρει καθε Τριτη και Παρασκευη απο το 
λιμανι του Ορμου Παναγιας στις 9.30 το πρωι με προορισμο τα νησάκια Δρένια της νησου 
Αμμουλιανης για μπανιο φαι και ξεκουραση στους χαλαρους ρυθμους  με σταση 2 ωρων. 
Η επομενη σταση γινεται στο κεντρικο λιμανακι της νησου Αμμουλιανης για περιπατο, 
καφε, φαι η εξερευνηση των αξιοθεατων οπως το λαογραφικο μουσειο και την Αγιορειτικη 
εκκλησια, απο την αναχωρηση απο την νησο Αμμουλιανη εως και τον τελευταιο 
προορισμο μας το ταξιδι συνοδευεται με live μουσικη μπουζουκι και χορο, ο τελευταιος 
προορισμος μας ειναι ο κολπος Λαγονησι οπου το σκαφος σταματαει στα ανοιχτα γαλαζια 
νερα για μιση ωρα δινοντας σας την ευκαιρια να βουτηξετε πανω απο το σκαφος, τελος 
ξεκινα το ταξιδι της επιστροφης για το λιμανι του Ορμου Παναγιας οπου και θα βρισκεται 
περιπου στις 17.15  

*Το φαγητο αποτελειτε απο:  
-  3 σουβλακια αγγουροντοματα τζατζικι τηγανιτες πατατες μια φετα ψωμι και κρασι για 

τους  ενηλικες   
-  2 σουβλακια αγγουροντοματα τζατζικι τηγανιτες πατατες μια φετα ψωμι και χυμο για 
παιδια 6-12   
-  1 σουβλακι αγγουροντοματα τζατζικι τηγανιτες πατατες μια φετα ψωμι και χυμο για 

παιδια 1-5   
 

	
	 	



Κρουαζιέρα στην Αμμουλιανή 5 
Από Ουρανούπολη για μπάνιο στη Βουρβουρου & Αμμουλιανή (φαγητό) 

	
Κάθε	Δευτέρα	κ	Πέμπτη	το	σκάφος	μας	αναχωρεί	από	το	λιμανάκι	 της	Ουρανουπολεως	στις	
10.00	με	προορισμό	τα	εξωτικά	νησιά	της	Βουρβουρους	 (διαπορος)	η	αλλιώς	τα	12νησα	της	
Χαλκιδικής	 όπου	 κ	 κάνει	 στάση	 2	 ωρών	 για	 μπάνιο	 στα	 καταγάλανα	 νερά	 της	 περιοχής	 σε	
παραλία	άγριου	κάλλους,	με	το	πέρας	των	2	ωρών	κατά	την	επιβίβαση	οι	πελάτες	σερβίρονται	
φαγητό	 με	 ποτό	 το	 οποίο	 συνπεριλαμβανεται	 στην	 τιμή,	 κ	 το	 σκάφος	 ξεκινάει	 να	 ταξιδεύει	
ανάμεσα	 στο	 σύμπλεγμα	 νησιών	 με	 προορισμό	 παραλία	 της	 νήσου	 αμμουλιανη,	 αφού	
φτάσουμε	στην	αμμουλιανη	το	σκάφος	σταματάει	στα	ανοιχτά	στα	γαλάζια	νερά	της	παραλίας	
κ	δεινετε	χρόνος	για	τους	πελάτες	να	κάνουν	βουτιές	πάνω	από	το	σκάφος	κ	ο	τελευταίος	μας	
προορισμός	είναι	το	κεντρικό	λιμανάκι	της	νήσου	αμμουλιανης	για	μια	μικρή	εξερεύνηση	στο	
παραδοσιακό	χωριό	του	νησιού.	Τέλος	επιστρέφουμε	στην	Ουρανούπολη	περίπου	στις	17.00	
	
	
*Το φαγητο αποτελειτε απο:  
-  3 σουβλακια αγγουροντοματα τζατζικι τηγανιτες πατατες μια φετα ψωμι και κρασι για 

τους  ενηλικες   
-  2 σουβλακια αγγουροντοματα τζατζικι τηγανιτες πατατες μια φετα ψωμι και χυμο για 
παιδια 6-12   
-  1 σουβλακι αγγουροντοματα τζατζικι τηγανιτες πατατες μια φετα ψωμι και χυμο για 

παιδια 1-5   
	
	

	


