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Круиз до Атон 1 
От Урануполис до Атон 

 
Круизът до Атон тръгва от Урануполис два пъти дневно с лодка “Captain Fotis” с 300 места. 
Ежедневно от 1 април до 31 октомври, в 10:30 и 14:00 часа. Следобедният круиз до Атон е 
на разположение от 15 май до 15 октомври. Продължителността на круиза до Атон е три 
часа. 
 
Урануполис се намира точно преди границата с Атон, където може да се достигне само с 
лодка през морето. Круизът ни до Атон се отправя към югозападната част на полуостров 
Атон. 
 
Цялото преживяване от круиза до Атон е уникално. За приблизително 40 минути, докато се 
стигне до първия манастир, посетителят може да се наслади на чудото на природата, 
недокоснато от човешка ръка. Уникални плажове и дива красота на зелени планински 
дерета и стръмни скали. 
 
Първият манастир, на който попадаме, е манастирът Дочиариу (Dochiariou), след това 
манастирът Ксенофонтос (Xenophontos), манастирът Пантелеймон (Panteleimon, руски), 
манастирът Ксеропотаму (Xeropotamou), Дафне (Daphne), манастирът Симонопетра 
(Simonopetra), манастирът Осиу Грегориу (Osiou Gregoriou), манастирът Дионисиоу 
(Dionysiou), манастирът Свети Павел, Нов скит и Агиа Ана (Agia Anna). 
 
По време на круиза до Атон можете да направите уникални снимки, да слушате интересна 
информация за забележителностите, да си купите сувенири от лодката или да се насладите 
на питие от снек-бара. Времето за връщане е 13:45 за сутрешния круиз и 17:00 за 
следобедния круиз. 
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Круиз до Атон 2 
От Ормос Панагия до Атон 

 
Круизът до Атон тръгва от Ормос Панагия в 9:30 сутринта с лодките “Saint George” и “Prophet 
Elias”. Всяка сряда и събота от 15 април до 15 октомври. 
 
Ормос Панагия се разполага в Ситония на източната страна. Нашият круиз до Атон започва 
с отплаване с кораб по бреговете на Ситония по посока към Атон. По време на целия круиз 
посетителят може да слуша интересна информация за забележителностите около Атон (на 
разположение на 10 различни езика). 
 
Първият манастир, на който попадаме, е манастирът Свети Павел, манастирът Дионисиоу 
(Dionysiou), манастирът Осиу Грегориу (Osiou Gregoriou), манастирът Симонопетра 
(Simonopetra), Дафне (Daphne), манастирът Ксеропотаму (Xeropotamou), манастирът 
Пантелеймон (Panteleimon, руски), манастирът Ксенофонтос (Xenophontos) и манастирът 
Дочиариу (Dochiariou). Круизът продължава, докато стигнем до Урануполис. 
 
След това има 1 час и 30 минути спирка на пристанището Урануполис или пристанището на 
остров Амулиани. Посетителите имат възможност да се разходят, да видят местните 
забележителности (Кулата “Уранополис”, Фолклорният музей на Амулиани) или да хапнат. 
 
Круизът до Атон завършва с връщане в Ормос Панагия с музика, пеене, бузуки на живо за 
забавление и релаксация. Времето на пристигане в Ормос Панагия е приблизително 17:15 
часа. 
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Круиз до Атон 3 
От Ормос Панагия до Атон и спирка за плуване в Амулиани (обяд) 

 
Круизът до Атон тръгва от Ормос Панагия в 9:30 сутринта с лодките “Saint George” и “Prophet 
Elias”. Всяка сряда и събота от 15 април до 15 октомври. 
 
Ормос Панагия се разполага в Ситония на източната страна. Нашият круиз до Атон започва 
с отплаване с кораб по бреговете на Ситония по посока към Атон. По време на целия круиз 
посетителят може да слуша интересна информация за забележителностите около Атон (на 
разположение на 10 различни езика). 
 
Първият манастир, на който попадаме, е манастирът Ксеропотаму (Xeropotamou), 
манастирът Пантелеймон (Panteleimon, руски), манастирът Ксенофонтос (Xenophontos), 
манастирът Дочиариу (Dochiariou). Круизът продължава, докато стигнем до Урануполис и 
остров Амулиани. 
 
След това, по време на нашия круиз до Атон, има 2-часова спирка за плуване в екзотичните 
островчета Дремия на остров Амулиани. През това време на лодката се предлага отлична 
традиционна храна. Храната е включена в цената на билета и се състои от: 

- 3 бр. свинско сувлаки, гръцка салата, дзадзики, пържени картофи, парче хляб и вино 
(за възрастни) 

- 2 бр. свинско сувлаки, гръцка салата, дзадзики, пържени картофи, парче хляб и вино 
(за деца 5-12 години) 

- 1 бр. свинско сувлаки, гръцка салата, дзадзики, пържени картофи, парче хляб и вино 
(за деца 1-5 години) 

 
Круизът до Атон завършва с връщане към Ормос Панагия с музика, пеене, бузуки на живо 
за забавление и релаксация. Времето на пристигане в Ормос Панагия е приблизително 17:15 
часа. 
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Круиз до Амулиани 4 
От Ормос Панагия до Амулиани за плуване (обяд) 

 
Круизът за плуване и забавление до остров Дрения и след това за посещение на остров 
Амулиани отпътува в 9:30 сутринта с лодките “Saint Paul” и “Prophet Elias”. Всеки вторник и 
петък от 15 април до 15 октомври. 
 
Ормос Панагия се разполага в Ситония на източната страна. Круизът до островите Дрения и 
Амулиани тръгва с кораб, който плава на североизток, където води до магическо място – 
екзотичната дестинация на група от малки острови, където водите са кристално чисти с 
тъмносин цвят. 
 
Има 2-часова спирка за плуване и обяд. Храната е включена в цената на билета и се състои 
от: 

- 3 бр. свинско сувлаки, гръцка салата, дзадзики, пържени картофи, парче хляб и вино 
(за възрастни) 

- 2 бр. свинско сувлаки, гръцка салата, дзадзики, пържени картофи, парче хляб и вино 
(за деца 5-12 години) 

- 1 бр. свинско сувлаки, гръцка салата, дзадзики, пържени картофи, парче хляб и вино 
(за деца 1-5 години) 

 
След това има спирка в пристанището на остров Амулиани. Посетителите имат възможност 
да се разходят, да видят местните атракции (църквата “Света Гора”, Фолклорния музей) или 
да хапнат.  
 
Круизът завършва с още една спирка в залива Лагониси на групата острови Вурвуру, където 
лодката спира, като дава възможност на посетителите да скачат в сините води. По време на 
цялото пътуване обратно до Ормос Панагия има музика, пеене, бузуки на живо за 
забавление и релаксация. Времето на пристигане в Ормос Панагия е приблизително 17:15 
часа. 
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Круиз до Амулиани 5 
От Уранополис до Вурвуру & Амулиани за плуване (обяд) 

 
Круизът за плуване и забавление тръгва от Урануполис в 10:00 сутринта с лодка “Ioanna”. 
Всеки понеделник и четвъртък от 15 април до 15 октомври. 
 
Това може би е най-забавният круиз сред морските круизи до Атон. Дестинацията е 
екзотичната група от острови Вурвуру на полуостров Ситония. Някъде сред зелените 
небесни острови има 2-часова спирка за плуване и много гмуркания. Тогава се сервира 
храната, която е включена в цената на билета и се състои от: 

- 3 бр. свинско сувлаки, гръцка салата, дзадзики, пържени картофи, парче хляб и вино 
(за възрастни) 

- 2 бр. свинско сувлаки, гръцка салата, дзадзики, пържени картофи, парче хляб и вино 
(за деца 5-12 години) 

- 1 бр. свинско сувлаки, гръцка салата, дзадзики, пържени картофи, парче хляб и вино 
(за деца 1-5 години) 

 
Круизът отива до остров Амулиани. Лодката спира в сините води на екзотичен плаж за 
плуване и възможност за скачане във водата от лодката. След това има спирка в 
пристанището на остров Амулиани. Посетителите имат възможност да се разходят, да видят 
местните атракции (църквата “Света Гора”, Фолклорния музей) или да хапнат. Времето на 
пристигане в Урануполис е приблизително 17:00 часа. 

 


