
 
 
 

 

 
Athos Sea Cruises 
Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος 

  
 

Γεώργιος Ροδοκαλάκης 
Αμμουλιανή, 63075  
Χαλκιδική, Ελλάδα 

  
 
Rodokalaki Ioanna (+30) 2377071606 E-mail: contact@athos-cruises.gr  
 
Rodokalakis George (+30) 2377071071 – (+30) 6944678830 E-mail: contact@athos-cruises.gr  
 
Rodokalakis Fotis (+30) 6986107451 E-mail: contact@athos-cruises.gr   
 
Riga Pari (+30) 2377071370 E-mail: pari@athos-cruises.gr   
  
  



 

Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος 1 – Από Ουρανούπολη για Άγιο Όρος 

Η Κρουαζιέρα για το Άγιο Όρος ξεκινάει από την Ουρανούπολη δύο φορές την 
ημέρα με το πλοίο «Καπετάν Φώτης» 300 θέσεων. Καθημερινά από 1η Απριλίου 
έως 31η Οκτωβρίου και ώρες 10:30 και 14:00. Η μεσημεριανή κρουαζιέρα στο Άγιο 
Όρος είναι διαθέσιμη από 15η Μαΐου έως 15η Οκτωβρίου. Η διάρκεια της 
κρουαζιέρας στο Άγιο Όρος είναι τρεις ώρες. 

Η Ουρανούπολη βρίσκεται ακριβώς λίγο πριν τα σύνορα με το Άγιο Όρος, στο 
οποίο κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο από τη θάλασσα με πλοίο. Η 
κρουαζιέρα μας στο Άγιο Όρος προσεγγίζεται από τη Νοτιοδυτική πλευρά της 
χερσονήσου του Άθω.  

Η όλη εμπειρία της κρουαζιέρας στο Άγιο Όρος είναι μοναδική. Για 40 λεπτά 
περίπου μέχρι το πρώτο μοναστήρι ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το θαύμα 
της φύσης η οποία είναι ανέγγιχτη από ανθρώπινο χέρι. Μοναδικές παραλίες και 
άγρια ομορφιά από πράσινο, βουνό, χαράδρες και απότομα βράχια. 

Το πρώτο μοναστήρι που συναντάμε είναι της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου και στη 
συνέχεια, Ιερά Μονή Ξενοφώντος, Ιερά Μονή Παντελεήμωνος (Ρώσικο), Ιερά 
Μονή Ξηροποτάμου, τη Δάφνη (λιμάνι), Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, Ιερά Μονή 
Γρηγορίου, Ιερά Μονή Διονυσίου, Ιερά Μονή Αγίου Παύλου και οι σκήτες, Νέα 
Σκήτη και Αγίας Άννας.     

Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στο Άγιο Όρος έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε 
μοναδικές φωτογραφίες, να ακούσετε ξενάγηση, να αγοράσετε αναμνηστικά από 
το πλοίο ή να απολαύσετε από το σνακ – μπαρ οποιοδήποτε ρόφημα. Η ώρα 
επιστροφής είναι 13:45 για τη πρωινή κρουαζιέρα και 17:00 για τη μεσημεριανή. 



 
 

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

Η κρουαζιέρα για το Άγιο Όρος ξεκινάει από τον Όρμο Παναγιάς στις 9:30 το πρωί 
με το πλοίο «Άγιος Γεώργιος» και το πλοίο «Προφήτης Ηλίας». Κάθε Τετάρτη και 
Σάββατο από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου.   

Ο Όρμος Παναγιάς βρίσκεται στη Σιθωνία από την Ανατολική πλευρά. Η 
κρουαζιέρα μας για το Άγιο Όρος ξεκινάει με το πλοίο να πλέει στις ακτές τις 
Σιθωνίας με κατεύθυνση το Άγιο Όρος. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας ο 
επισκέπτης ακούει την ξενάγηση για το Άγιο Όρος. (η δυνατότητα ξενάγησης είναι 
διαθέσιμη σε 10 διαφορετικές γλώσσες)  

Το πρώτο μοναστήρι που συναντάμε είναι η Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, στη 
συνέχεια η Ιερά Μονή Διονυσίου, η Ιερά Μονή Γρηγορίου, η Ιερά Μονή Σίμωνος 
Πέτρας, η Δάφνη (λιμάνι), Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, Ιερά Μονή Παντελεήμωνος 
(Ρώσικο), Ιερά Μονή Ξενοφώντος και τέλος η Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Η κρουαζιέρα 
συνεχίζεται μέχρι την Ουρανούπολη. 

Στη συνέχεια της Κρουαζιέρας στο Άγιο Όρος ακολουθεί μια στάση 1 ώρας και 30 
λεπτών στο λιμάνι της Ουρανούπολης ή το λιμάνι της νήσου Αμμουλιανής. Οι 
επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν βόλτα, να δουν τα τοπικά αξιοθέατα 
(πύργο Ουρανούπολης, λαογραφικό μουσείο Αμμουλιανής) ή να φάνε. 

Η κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος ολοκληρώνεται με επιστροφή στον Όρμο Παναγιάς 
με μουσική, τραγούδι, ζωντανό μπουζούκι για διασκέδαση και χαλάρωση. Η ώρα 
άφιξης στον Όρμο Παναγιάς είναι περίπου 17:15 



 
 

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

 
Η κρουαζιέρα για το Άγιο Όρος ξεκινάει από τον Όρμο Παναγιάς στις 9:30 το πρωί 

με το πλοίο «Άγιος Γεώργιος» και το πλοίο «Προφήτης Ηλίας». Κάθε Δευτέρα και 

Πέμπτη από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου.   

 

Ο Όρμος Παναγιάς βρίσκεται στη Σιθωνία από την Ανατολική πλευρά. Η 

κρουαζιέρα μας για το Άγιο Όρος ξεκινάει με το πλοίο να πλέει στις ακτές τις 

Σιθωνίας με κατεύθυνση το Άγιο Όρος. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας ο 

επισκέπτης ακούει την ξενάγηση για το Άγιο Όρος. (η δυνατότητα ξενάγησης είναι 

διαθέσιμη σε 10 διαφορετικές γλώσσες)  

 

Το πρώτο μοναστήρι που συναντάμε είναι η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, Ιερά Μονή 

Παντελεήμωνος (Ρώσικο), Ιερά Μονή Ξενοφώντος και τέλος η Ιερά Μονή 

Δοχειαρίου. Η κρουαζιέρα συνεχίζεται μέχρι την Ουρανούπολη και την 

Αμμουλιανή. 

  

Στη συνέχεια της Κρουαζιέρας στο Άγιο Όρος ακολουθεί μια στάση 2 ωρών για 

μπάνιο στα εξωτικά νησάκια Δρένια της νήσου Αμμουλιανής. Εκείνη την ώρα 

προσφέρεται εξαιρετικό παραδοσιακό φαγητό στο πλοίο. Το φαγητό 

συμπεριλαμβάνεται στη τιμή εισιτηρίου και αποτελείτε από: 

- 3 χοιρινά σουβλάκια, αγγουροντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, μια 
φέτα ψωμί και χυμό (για τους ενήλικες) 



- 2 χοιρινά σουβλάκια, αγγουροντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, μια 
φέτα ψωμί και κρασί (για παιδιά 5-12 ετών) 

- 1 χοιρινό σουβλάκι, αγγουροντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, μια φέτα 
ψωμί και χυμό (για παιδιά 1-5 ετών) 
 

Η κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος ολοκληρώνεται με επιστροφή στον Όρμο Παναγιάς 
με μουσική, τραγούδι, ζωντανό μπουζούκι για διασκέδαση και χαλάρωση. Η ώρα 
άφιξης στον Όρμο Παναγιάς είναι περίπου 17:15 

 
 

 

 
 

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

 

Η κρουαζιέρα για μπάνιο και διασκέδαση στα νησάκια Δρένια της Αμμουλιανής και 

στη συνέχεια για επίσκεψη στο νησί της Αμμουλιανής ξεκινάει στις 9:30 το πρωί 

με το πλοίο «Άγιος Γεώργιος» και το πλοίο «Προφήτης Ηλίας». Κάθε Τρίτη και 

Παρασκευή από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου.   

 

Ο Όρμος Παναγιάς βρίσκεται στη Σιθωνία από την Ανατολική πλευρά. Η 

κρουαζιέρα μας για τα νησάκια Δρένια και την Αμμουλιανή ξεκινάει με το πλοίο να 

πλέει Βορειοανατολικά όπου σε λίγη ώρα φτάνει στο μαγευτικό – εξωτικό 

προορισμό από ένα σύμπλεγμα μικρών νησιών όπου τα νερά είναι καταγάλανα.  

 

Εκεί γίνεται μια στάση 2 ωρών για μπάνιο και φαγητό. Το φαγητό 

συμπεριλαμβάνεται στη τιμή εισιτηρίου και αποτελείτε από: 



- 3 χοιρινά σουβλάκια, αγγουροντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, μια 
φέτα ψωμί και χυμό (για τους ενήλικες) 

- 2 χοιρινά σουβλάκια, αγγουροντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, μια 
φέτα ψωμί και κρασί (για παιδιά 5-12 ετών) 

- 1 χοιρινό σουβλάκι, αγγουροντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, μια φέτα 
ψωμί και χυμό (για παιδιά 1-5 ετών) 
 

Στη συνέχεια της Κρουαζιέρας ακολουθεί μια στάση στο λιμάνι της νήσου 

Αμμουλιανής. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν βόλτα, να δουν τα 

τοπικά αξιοθέατα (την Αγιορείτη εκκλησία, το λαογραφικό μουσείο) ή να φάνε. 

 

Η κρουαζιέρα ολοκληρώνεται με μια ακόμα στάση στο κόλπο Λαγονήσι στο 

σύμπλεγμα των νησιών της Βουρβουρού όπου το πλοίο σταματάει για βουτιές 

πάνω από το πλοίο στα καταγάλανα νερά. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της επιστροφής 

στον Όρμο Παναγιάς υπάρχει μουσική, τραγούδι, ζωντανό μπουζούκι για 

διασκέδαση και χαλάρωση. Η ώρα άφιξης στον Όρμο Παναγιάς είναι περίπου 

17:15 

 

 

 
  

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

 

Η κρουαζιέρα για μπάνιο και διασκέδαση ξεκινάει από την Ουρανούπολη στις 

10:00 το πρωί με το πλοίο «Ιωάννα». Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 15 Απριλίου 

έως 15 Οκτωβρίου.   

 



Ίσως η πιο διασκεδαστική κρουαζιέρα του Athos Sea Cruises. Ο προορισμός είναι 

το εξωτικό σύμπλεγμα νησιών της Βουρβουρού στη χερσόνησο της Σιθωνίας. 

Ανάμεσα στα καταπράσινα παραδεισένια νησάκια γίνεται στάση για 2 ώρες για 

μπάνιο και πολλές βουτιές. Στη συνέχεια σερβίρεται φαγητό. Το φαγητό 

συμπεριλαμβάνεται στη τιμή εισιτηρίου και αποτελείτε από: 

- 3 χοιρινά σουβλάκια, αγγουροντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, μια 
φέτα ψωμί και χυμό (για τους ενήλικες) 

- 2 χοιρινά σουβλάκια, αγγουροντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, μια 
φέτα ψωμί και κρασί (για παιδιά 5-12 ετών) 

- 1 χοιρινό σουβλάκι, αγγουροντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, μια φέτα 
ψωμί και χυμό (για παιδιά 1-5 ετών) 

 

Η κρουαζιέρα συνεχίζεται προς την νήσο Αμμουλιανή. Το πλοίο σταματάει στα 

καταγάλανα νερά μιας εξωτικής παραλίας για μπάνιο και βουτιές από το πλοίο. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια στάση στο λιμάνι της νήσου Αμμουλιανής. Οι 

επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν βόλτα, να δουν τα τοπικά αξιοθέατα 

(την Αγιορείτη εκκλησία, το λαογραφικό μουσείο) ή να φάνε. Η ώρα επιστροφής 

στην Ουρανούπολη είναι περίπου 17:00 


