ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ АТОН и манастирите на
Света гора
6 дни
Терен: динамичен

Денивелации: +1200/-1200
Височина: 2033
Преходи 3-9 часа на ден
Маршрут: за средно напреднали и напреднали туристи - само мъже

Един стръмен, пирамидален връх се издига на 2 километра
височина над водите на Егейско море! Елате с нас, за да го
изкачим и да посетим едни от най- интересните и красиви
манастири на полуострова – „Света Ана”, „Великата лавра”,
„Ватопед”, скитовете „Света Ана” и „Свети Андрей”. За
финал - ще посетим Зографския манастир където се съхранява
„История Славянобългарска”

Дата: 30.05.2018
Ранно записване и капариране преди 28.02.2018
Дата: 03.10.2018

495.00 лв
445.00 лв
495.00 лв

Ранно записване и капариране преди 01.07.2018
445.00 лв
1 ДЕН
Отпътуване в 8:00 часа от София, площад Руски паметник (локалното
откъм пощата).
По пътя ще направим престой за почивка и обяд на брега на Бяло море в
района на Аспровалта/Ставрос и ще спрем за кратко в при останките на
античната Стагира – родното място на Аристотел.
В късните следобедни часове пристигаме в района на курортното градче
и пристанище Урануполи, намиращо се в началото на Атонския
полуостров.
Тук е „входа” за Атонската „Света гора”. Настаняваме се в къща за
гости (семеен хотел) в района на Йерисос/Урануполи.
Свободно време за разходки, възможност за плаж в района и вечеря на
свободна консумация.
Нощувка.

2 ДЕН
Ранно ставане. Оформяме визите си, качваме се на кораба и
отпътуваме към „Света гора” и нейното централно пристанище
Дафни.
Днес ни предстои сериозно изкачване от морското равнище към връх
Атон (2033м).
Целта ни е заслона Панагия(1500м) където ще пренощуваме във
спалните чували, които си носим. Пешеходният преход
продължителен по динамичен терен с голяма денивелация.
Пътеката минава покрай скита „Света Ана”, който е по-голям от
някои манастири в „Светa гора”. Тук ще направим почивка и ще
разгледаме интересната църква.
Продължаваме нагоре към заслона. При добра кондиция на
участниците в групата можем да изкачим върха още същия ден без
багаж.
Установяваме се на заслона и се радваме на красивия залез,
къдетослънцето се скрива зад планината Олимп.
Вечеря – собствена храна.
Нощувка
3 ДЕН
Ранно ставане и преход за изкачване на връх Атон (2033), където ще
посрещнем изгрева.
Връщаме се обратно до заслона, мятаме раниците на гръб и се
спускаме надолу към разклона Ставрос, откъдето поемаме към
манастира „Великата лавра”.
Манастирът е най- големият и първи в йерархията на Светогорските
манастири.
Той е основан през Х век. Главният храм „Св.Атанасий Атонски”
има два параклиса посветени на Свети Николай и Светите
Четиридесет мъченици.
Библиотеката съхранява безценни стари ръкописи.
Ускоряваме крачка, защото монасите държат да сме там около 15
часа, за да ни настанят, да ни разкажат за манастира и да ни поканят
на служба, след която да споделят с нас монашеската си вечеря.
4 ДЕН
Сутринта – пропускаме закуската и се отправяме с бус към
административния център на Света гора – Карея. Разглеждаме на
малкото градче и руския скит "Св. Андрей", както и най- старата
черква на Атонския полуостров. Време за пазаруване на сувенири и
отпътуване към манастира „Ватопед”. Манастирът е вторият в
йерархията на манастирите в „Света гора” след „Великата лавра” и е
един от най-богатите и добре стопанисвани манастири. Време (2ч) за
разглеждане на манастира. В следобедните часове - пешеходен
преход (2.5-3 часа) до „Зографския манастир”. Българският манастир
е един от най- големите на Света гора и стои на 9-то място в
йерархията на манастирите.Пистигането в Зографската света обител
обикновено е около 16 часа. Предстои ни настаняване и разглеждане
на манастира, участие във вечерна/утринна служба. Вечеря и
нощувка.

5 ДЕН
Сутринта - време за разглеждане на библиотеката на манастира и
ръкописа "История Славяно- българская". Преход до пристанището
и отпътуване с ферибот за Уранополи. Свободно време за обяд.
Отпътуване за България. Прогнозно пристигане в София - вечерта
около 21 часа.
6 ДЕН
Факсимилие от "История Славяноболгарская"

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- 1 нощувка в семеен хотел/къщи за гости в района Урануполи/Йерисос
- 2 нощувки със закуски и вечери в манастири;
- 1 нощувка на палатка под връх Атон;
- транспорт от и до град София;
- трансферите с корабче до полуострова, както и вътрешен транспорт;
- застраховка „асистанс” за пътуване в чужбина с покритие 10 000 лева;
- водач
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- виза за Атон ( 25 евро, плаща се на място);
- храна и напитки и др. извън упоменатите в предходния параграф;
- лични разходи.
ЦЕНАТА е валидна и екскурзията се осъществява при група от 7 участника.
Групата се състои от максимум 8 души
Доплащане при по-малък брой участници:
- при група от 6 души – по 25 лева на човек
- при група от 5 души - по 45 лева на човек
ТО си запазва правото за промени в програмата, свързани с датата на отпътуването (+/1 ден) или разместване последователността на посещаваните манастири или тяхната
замяна, произтичащо от възможността на манастирите да приемат поклонници.
40 дни преди датата на отпътуване се преустановява записването - този срок е
необходим за уреждане на визи и записване по манастирите !
ОБЛЕКЛО:
- връхна дреха за студено време;
- дълги панталони и ризи с дълги ръкави и тениски. Препоръчително в убити
тонове;
- Не се разрешават къси панталони и анцузи (използвани като панталони),
потници вместо тениски;
- туристически обувки за преходите (може маратонки);
- дъждобран (водоустойчиво яке);
- раница от здрава материя устойчива на влага (или с дъждобран);
- ръкавици - тънки (например поларени)
- резервни тениски и бельо, чорапи;
- осветление - челник с батерии гарантиращи 12 часа светлина;
- вода - съд с обща вместимост 1-1,5 литра;

- шапка срещу слънце и/или шапка за студено време;
- очила с „UV”-защита и „UV”- защитен крем;
- Първа помощ и медикаменти. Препоръчваме да носите лична аптечка. Всички
лекарства, които взимате трябва да са по лекарско предписание и на ваша лична
преценка и отговорност!
ФОТОАПАРАТИ И КАМЕРИ:
- в царквите на всички манастири снимането е забранено;
- някои манастири снимането в двора и в някои помещения е разрешено; - в Карея
и по време на преходите - няма проблем.
ПЛАЖ И КЪПАНЕ в морето - Абсолютно забранени!
НА ПОЛУОСТРОВА НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЖЕНИ!
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

ЛИЧНА КАРТА или ПАСПОРТ

