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РАСПОРЕД ПУТОВАЊА ЗА 2018. год.
13-15.04.2018. ОСТРОГ (3дана/1ноћење) - 3800 дин. (ПРИМОРСКИ МАНАСТИРИ:Цетињски Манастир,Превлака,Котор–Куманица,Милешева,Бања Прибојска)
05-11.04.2018. ВАСКРС НА КРФУ (7 дана/4 ноћења са доручком) oд 205 - 215е ( Изношење моштију Св. Спиридонa, Србска Кућа, острво Видо, Плава Гробница,
присуствовање величанственој прослави Васкрса уз литију, светлост десетина хиљада упаљених свећа-ламбада уз параду филхармонијских оркестара, са незаборавним
ватрометом, Метеори, Св.Петка-Темпи, Солун : Св. Димитрије, Србско војничко гробље, слободно време)
09-14.05.2018. ЕГИНА - АТИНА - СОЛУН (6 дана/3 ноћења са доручком) - 199е (Солун: Панорамско разгледање града аутобусом: Аристотелов трг, Бела кула,
споменик Александру Великом, остаци Теодосијевих зидова. Посета цркви Св. Димитрија. Посета српском војничком гробљу на Зејтинлику. Ноћење у Солуну.
Поклоњење часном Крсту и моштима Св.Теони и Св.Андреја Првозваног у манастиру Св.Анастасије.Посета манастиру Св.Јована Богослова у коме је гроб старца
Пајсија светогорца. Краћа пауза у кланцу Темпи са обиласком цркве Св. Петке. Ноћење у Атини. Панорамско разгледање Атине аутобусом.Пловидба на Егину.
Посета цркви Св. Нектарија Егинског – мошти Св.Нектарија Егинског. Ноћење на Егини . Света Литургија и молебан за здравље. Повратак у Србију. Ноћна вожња.)
10-12.05.2018. ОСТРОГ (3 дана/1 ноћење) - 3500 дин. (Празник Св.Василија 12.мај. – Морача, Ждребаоник, Ђурђеви Ступови у Расу )
07-10.06.2018. КАЈМАКЧАЛАН - Обележавање 100-те год. пробоја солунског фронта (4 дана/2 ноћење са доручком и вечером) – 160е
Куманово - Обилазак спомен - костурнице на Зебрњаку. Српска војска је после више од 500 година поново овладала Косовом, а после Кумановске битке ушла је и у
Скопље, престоницу Србије из 14. века. У спомен-костурници, почивају посмртни остаци 687 погинулих српских војника. Долазак у Скопље. Обилазак Цркве Светог
Архангела Михаила – Храма Славе. Црква је завршена 1932. год., а освећена 21.новембра 1934. год. у присуству Партијарха српског Варнаве и Св. владике Николаја
Велимировића. У спомен-костурници у крипти која захвата целу површину цркве, почивају посмртни остаци 3200 погинулих српских војника . Долазак у Прилеп.
Обилазак спомен – цркве Св. Кирила и Методија са костурницом палим ратницима од 1912 – 1918. год. Храм је освештао 1936. год. тадашњи епископ Охридскобитољски Николај Велимировић. Ту су сахрањени посмртни остаци 1800 палих ратника у биткама 1912. год. и Првом светском рату. Спомен костурница је запуштена, а
три мала прозора на њој су зазидана. Долазак у Битољ. Обилазак Српског војничког гробља у Битољу. По сачуваним регистрима, сахрањено je 1320, а у крипти
положено 4400 војника који су погинули на југозападу Македоније, махом непосредно пред и за време пробоја Солунског фронта. Смештање у хотел. Вечера. Ноћење.
Доручак. Успон на Кајмакчалан . Импозантан споменички комплекс на Кајмакчалану је изграђен 1928. год. на стратешкој коти 2521м н/в. Комплекс је подигнут
аманетом краља Александра Карађорђевића, у част славне победе српске војске у савезничком тријумфу над "централним снагама", у Првом светском рату.
Споменички комплекс чине: Црква Св. пророка Илије (спомен-капела), костурница - крипта, молитвени дом, болница др Арчибалда Рајса и стражарска
кућа.Обилазак комлекса. Силазак са врха. Обилазак споменика посвећеног пробоју Солунског фронта код грчког града Поликастро.
Долазак на Дојранско језеро. Смештање у хотел. Вечера. Ноћење. Обилазак спомен-капеле у Удову. Око 3.000 бугарских и турских комита из правца Валандова,
а уз помоћ аустријских снага, у цик зоре на Велики петак, 2. априла 1915. год., масакрирало је буквално заклавши 281-ог српског регрута. Поред посмртних
остатака српских регрута, ту су положене и кости 2.000 њихових ратних другова погинулих у околини Ђевђелије, Дојрана, Струмице и Неготино на Вардару.
Долазак у Криву Паланку. Обилазак капеле у чијој крипти почивају посмртни остаци српских војника страдалих током Првог балканског рата. Обилазак
Манастира Св.Георгија у Старом Нагоричану, бисера византијске архитектуре и фрескописа. Према предању, првобитну цркву, на месту данашњег храма гради
1071. год. византијски цар Роман IV Диоген ( деда Св.Саве по мајци) из благодарности према пустиножитељу Св. Прохору Пчињском, који му је прорекао успон на
византијски престо. Св. краљ Милутин је цркву у потпуности обновио 1313. год., у славу своје велике и прве победе над Турцима. Фреске су извели дворски
мајстори Михајло и Евтихије, и то су њихови најбољи радови. Долазак у Манастир Св.Прохора Пчињског. Византијски цар Роман IV Диоген (1067-1071) у току
своје четворогодишње владавине подиже малу цркву 1070. год., посвећену Св. апостолу и јеванђелисти Луки, у којој полаже мироточиве мошти Св. Прохора
Пчињског, узиђујући их у цркву. Од тог времена миро непрестано тече из светитељевих моштију. Цркву обнавља 1313.год. св. краљ Милутин. У току Првог
светског рата 1915. год. страда братство манастира од бугарских окупатора чији свештеници управљају манастиром све до 1917. год.
Широм Македоније је сахрањено око 100.000 српских војника из Балканских и Првог светског рата. Евидентирано је 35 српских војних меморијала из
периода балканских, Првог и Другог светског рата, мада се процењује да је њихов број далеко већи. Осим монументалних војних меморијала и места
страдања, у Македонији се налази и изузетно велики број пуковских гробаља и појединачних гробних места. У току Првог светског рата, Србија је изгубила
1.264.000 или 28 одсто становника и половину мушкараца.

26.06-01.07.2018. КРФ И СВЕТА ГОРА - ХИЛАНДАР (7 дана/4ноћења са доручком и вечером) - 260 е
Вожња преко Македоније до Игуменице. Укрцавање на трајект у Игуменици. Долазак на Крф. Смештање у хотел. Ноћење. Обилазак Гувије – места где се
искрцала србска војска од 06.01-05.04.1916.г. Обилазак цркве Св.Спиридона (1594.год.) и целивање моштију Св.Спиридона чудотворца заштитника Крфа.
Посета Србској кући ( музеју са експонатима из периода боравка наше војске и владе 1916-1918.год). Одлазак на острво Видо и обилазак ,, Плаве гробнице,, и
спомен-костурнице (1936.год.). Разгледање града Крфа.Слободно време. Ноћење. Напуштање хотела у јутарњим сатима, полазак за град Крф, укрцавање на
ферибот. Полазак за Уранополис. Каково-метох Mанастира Хиландара, обилазак. Долазак у Уранополис. Смештање у хотел. Ноћење. Доручак. Укрцавање на
брод . Пловидба бродом дуж обале Свете Горе. Долазак у Манастир Хиландар. Обилазак манастира и манастирског комплекса. Вечерње богослужење, вечера,
акатист Пресветој Богородици у част Њене чудотворне иконе ,,Тројеручице “ игуманије Хиландара. Поклоњење моштима и светињама манастира. Обилазак
ризнице и осталих манастирских објеката који су доступни. Посета костурнице у којој су сахрањени хиландарски монаси. Ноћење у Хиландару. Литургија
(могућност Причешћа за оне који су се припремали), ручак. Пешачење до мора. Обилазак манастирског имања и винограда. Пирг краља Милутина, крст и маслина
цара Душана, чесма Александра Обреновића. Могућност самосталног обиласка Манастира Есфигмена (10.в) кога је обновио Ђурађ Бранковић. Могућност
самосталног обиласка Манастира Зографа (10.в) у коме се налазе три чудотворне иконе Св. великомученика и побрдоносца Георгија. У Зографу се налазе још и
чудортворне иконе Богородице Акатистне, тип Одигитрије. У олтару се чува икона Богородице Услишитељке (Епакууса) или Богородице која говори.
Пловидба бродом. Долазак у Уранополис. Полазак за Србију.
29.06-01.07.2018. ОСТРОГ (3 дана/1 ноћење) - 3800 дин. (Морача, Дајбабе – ХЕРЦЕГОВИНА: ЧАЈНИЧЕ, Вишеград – Андрићград)
13-14.07.2018.
КОСОВО И МЕТОХИЈА (2 дана/1 ноћење са вечером) - 6500 дин - Високи Дечани - Присуствовање Светој Литургији . Након Свете Литургије и
послужења које припрема манастирско братство, обилазак манастира и поклоњење миомирисним и чудотворним моштима Св.краља Стефана Дечанског. Мошти
Св.Краља, тј. потпуно цело нераспаднуто свето тело је положено у кивот испред иконостаса и изложено да га сви виде. Многи људи у невољи, слепи, глувонеми,
умоболни и нероткиње прилазе са вером и молитвом светитељу и исцељују се.
Манастир Високи Дечани је најмонументалније здање у низу Немањићких задужбина. Подигао га је Свети краљ Стефан Урош III Дечански (1321-11.нов.1331) као
своју надгробну цркву и посветио Вазнесењу Господа Исиса Христа. Ни у једном храму, било србском или византијском, није се појавило толико фресака и нигде
историја спасења није показана на једном месту тако подробно као овде. У храму је на 4.000 м2 осликано преко 1.000 фресака, разврстаних у више од 20 циклуса са
око 10.000 ликова, непроцењиве уметничке и духовне вредности. Уписан је на Листу светске баштине UNESCO-a. Наставак путовања преко Пећи. Долазак у Пећку
Патријаршију (13.век). Под својим сводом има три цркве и то : црква Светих Апостола (13.век), црква Светог Димитрија (1321-1324) и црква Свете Богородице
Одигитрије (1330), велику за све три цркве заједничку припрату(1330), а са спољне стране дозидану цркву Светог Николе (пре 1337). Под сводовима цркава се налазе
богато украшени мермерни саркофази и ћивоти ( 10 ћивота) српских архиепископа и патријараха, са њиховим чудотворним и светим моштима ( више од 19
светитеља). Детаљан обилазак манастирског комплекса и свих кивота са чудотворним и светим моштима. Уписанa је на Листу светске баштине UNESCO-a.
Одлазак у Призрен. Призрен је најзначајније и највредније старо градско насеље на Косову и Метохији. Град је био престоница царева Душана и Уроша у 14.веку, кује
свој новац и доживљава највећи процват па га зато путописци тога времена називају,, царски град,, Прелазак преко реке Бистрице и каменог моста (1615) једног од
обележја града и пролазак поред Богословије (1871) и Синан-пашине џамије(1615) за чију градњу је коришћен материјал са порушеног манастира Светих Архангела.
Обилазак саборног храма Св. Ђорђа (1856-1887) и Цркве Св. Николе (1331-1332). Обилазак Богородице Љевишке (1306-1307). Уписанa је на Листу светске
баштине UNESCO-a. Обилазак Манастира Светих Архангела (1347-1352) – Цар Душан (1331-1355) зида манастир на темељима византијске цркве посвећенe Светим
Архангелима Михаилу и Гаврилу. У време турског освајања Призрена 1455.год. манастир бива порушен, а гроб цара Душана разбијен и опљачкан. Манастир је
1615.год. сасвим уништен, а остаци су разграђени и коришћени за изградњу Синан-пашине џамије у Призрену. Велика Хоча – јединствено србско насеље са
средњовековним црквама и манастирима. Посета Дечанском подруму вина. Дегустација вина. Вечера. Слободно време за дружење са Србима који никада нису
напуштали своје цркве и домове и данас сведоче о великом подвигу живећи у изолацији, школујући своју децу и пружајући гостопримство нашем народу у таквим
условима. За Велику Хочу се током историје везује 15 цркава. У целини или у остацима са фрескама или без њих је сачувано 12 цркава, а за још 3 цркве које се помињу
у списима и народном предању се не знају тачне локације. У Европи је Велика Хоча јединствено село, а србском народу свакако једино преостало, које у својим
недрима чува велики број цркава. Предање каже да је у Великој Хочи код Ораховца, где се налазе дечански виногради, сам Св.краљ Стефан засадио винову лозу. У
време цара Душана из ораховачког виногорја до Призрена је текао виновод.Узгајање грожђа и производња надалеко познатог дечанског вина и лозоваче је послушање
које се и данас одвија на манастирском метоху у Великој Хочи. Вечера. Ноћење. Манастир Зочиштe - Слава Св. Козма и Дамјан. Присуствовање Светој Литургији .
Након Свете Литургије и послужења које припрема манастирско братство, обилазак манастира. Ова светиња је позната по чудотворним моштима Св.бесребреника и
чудотвораца Козме и Дамјана пред којима се вековима дешавају многобројна исцељења о чему постоји велики број сведочанстава. Обилазак Манастира Грачаница

(1313-1318). Задужбина је великог ктитора Светог краља Милутина (1282-1321) који се заветовао Господу да ће сваке године своје владавине саградити по једну цркву.
Његов последњи и најлепши дар Господу је управо Грачаница. Уписанa је на Листу светске баштине UNESCO-a. Обилазак меморијалног комплекса Газиместан где
је вођена Косовска битка на Видовдан 1389. год. Као централно место судара србске и турске војске, представља јединствену целину у којој се налазе: споменик
косовским јунацима у облику средњовековне куле. Само поље прекривено је самониклим црвеним божурима који су, по предању изникли из крви косовских јунака. У
повратку обилазак Манастира Бањска коју је подигао Св. краљ Милутина као своју надгробну цркву.
20-22.07.2018. ОСТРОГ (3 дана/1 ноћење) - 3800 дин. + 8е трансфер до ЋИРИЛОВЦА – ХЕРЦЕГОВИНА: Tврдош, Требиње, Грачаница
20-22.07.2018. ОСТРОГ (3 дана/1 ноћење) - 3800 дин. (ХЕРЦЕГОВИНА: Tврдош, Требиње, Грачаница – Ждребаоник, Морача,Ђурђеви Ступови у Расу)
16-21.08.2018. АТОС – ХИЛАНДАР– СОЛУН (УСПОН НА ВРХ АТОСА 2033 м) (7 дана/4 ноћења) - 270е (Ноћење у Хиландару за мушкарце. Успон на врх
Атоса 2033 м. Присуствовање Светој Литургији на празник Преображења. Обилазак скитова и манастира око Атоса. Солун: Панорамско разгледање града аутобусом:
Аристотелов трг, Бела кула, споменик Александру Великом, остаци Теодосијевих зидова. Посета цркви Св. Димитрија и српском војничком гробљу на Зејтинлику. Св.
Григорије Палама, Св. Теодора, Св. Давид.)
24-26.08.2018. ОСТРОГ (3 дана/1 ноћење) - 3500 дин.+10е КРСТАРЕЊЕ СКАДАРСКИМ ЈЕЗЕРОМ, обилазак манастира на острвима – Морача,Ђурђеви Ступови
24-26.08.2018. ОСТРОГ (3 дана/1 ноћење) - 3500 дин. (Морача, Храм Христовог Васкрсења у Подгорици, Дајбабе – Ждребаоник, Ђурђеви Ступови у Расу)
04-09.09.2018. ЦАРИГРАД ( ИСТАНБУЛ ) И СОФИЈА - ТРАГОМ ВИЗАНТИЈЕ (5 дана/2 ноћења) - 170е ; ( 6 дана/3 ноћења) – 195e (Панорамско разгледање
града, видиковац ,,Чамлиџа” у aзијском делу. Посета Св. Софији, најлепшем остварењу Византијске архитектуре. Плава џамија. Посета Римском хиподрому и
Теодосијевом стубу. Крстарење које вам пружа изузетне панорамске слике града, залива, Босфорског мореуза и Принчевских острва. Обилазак острва Халка. Посета
манастира Балукли – манастира Живе воде, гробље Васељенских патријараха. Посета Св. Хори , цркви у којој се налазе најлепши мозаици и фреске из периода
процвата Византије. Обилазак цркве Влахерне у којој се јавила Пресвета Богородица држећи покров у рукама. Обилазак Васељенске патријаршије ( мошти Св. Јована
Златоустог, Св. Григорија Богослова). СОФИЈА : Руска црква Св. Николаја - гроб Св. Серафима Собољева. Црква Св. Недеље - Св. Краљ Милутин. Посета ротонде
посвећене Св. Георгију. Обилазак цркве Св. Софије, затим цркве Александра Невског и цркве Св.Петке.)
20-29.09.2018. ЈЕРУСАЛИМ (СВЕТА ЗЕМЉА) - (10 дана/9 ноћења са доручком и вечером - авионом) - 890е + авио превоз - Обилазак свих светих места у Светој
Земљи: Лидa -гроб Св. великомученика и победоносца Георгија. Манастир Св. апостола Петра - место васкрсења Тавите. Јафa - старa лукa. Витлејем - Пећина
Рођења, Пећина 14000 Витлејемских младенаца. Јерусалим. За Малу Госпојину: Литургија у Гробу Пресвете Богородице (Гетсиманијски врт). Kућa у којој је рођена
Пресвета Богородица. Гроб Господњи , Улицa Бола – Виа Долороса. Преторијa (затвор Христов). Поклоњење Гробу Господњем, Страшној Голготи, плочи
миропомазања и свим пaраклисима Цркве Христовог Васкрсења. Патријаршијска ризница.За празник Св.Јоакима и Ане: Литургијa у Гробу Пресвете Богородице
(Гетсиманијски врт) где се налазе њихови гробови. Маслинска Гора (Маслињак у коме је Јуда целивом издао Исуса, Манастир Св. Марије Магдалине. Мала Галилеја место другог јављања Господа ученицима по Васкрсењу, место где се Пресвета Богородица молила и гробови Јерусалимских Патријараха. Манастир Вазнесења. Mесто
другог обретења главе Св. Јована Крститеља. Место Вазнесења Господњег 40-ти дан по Васкрсу, Црква Оче Наш, Витфага. Манастир Св.Саве Освећеног, Манастир Св.
Теодосија, Хеврон - манастир Св. Тројице и Мамвријски дуб, Беит Сахур - Пастирско Поље. Ел Хадар - Манастир Св. Георгија на имању његове мајке. Беит Џалаобилазак пећине и цркве Св. Николе. Литургија у Витлејему - Пећина Рођења, Пећина 14000 Витлејемских младенаца. Витанија - Лазарев гроб. Обилазак манастира
Св. Георгија Хозевита. Јерихон (Манастир пророка Јелисеја, Закхејева Смоква). Манастир Четрдесетнице (Карантал) на Гори Кушања где је Господ постио 40 дана и
где је први пут кушан. Манастир Св. Герасима Јорданског. Јарденит - погружење у светој реци Јордану. Назарет (Бунар Пресвете Богородице - место Благовести). Гора
Тавор - место Преображења Господњег. Кана Галилејска где је Господ учинио прво чудо претворивши воду у вино. Галилејско језеро - панорамско разгледање
језера, манастир Дванаест апостола. Табха - место умножења хлебова и рибе, Капернаум - кућа апостола Петра. Крстарење језером. Заједнички ручак на језеру
(Петрова риба). Гора Блаженства - место где је Господ изговорио блаженства. Еин Карем- родно место Св. Јована Крститеља, Еин Цапин – пећина Св. Јована Крститеља
где је одрастао, манастир Часног Крста где је расло дрво на коме је разапет Господ, манастир Св. Симеона Богопримца, Силоамска бања. За Крстовдан: Одлазак на
Литургију у Гроб Господњи и на место проналаска Часног Крста. Прослава Крстовдана. Сионска Гора, Горњица (Сала тајне вечере), Давидов гроб, место упокојења
Мајке Божије. Гроб Господњи. Слободно време за куповину и факултативне посете у Јерусалиму: Црква Св. Арх. Михаила, Црква Св. Архиђакона Стефана, Црква Св.
Александра Невског, Судња врата Јерусалима,Манастир св. Харалампија,Црква Св.Јована Крститеља, Црква Св. Јакова брата Господњег,Гетсиманијски
метох,Бања Витезда, пролазак поред Зида плача и Куполе на стени.Подела Грамата
11-15.10.2018. ХИЛАНДАР - СОЛУН (5 дана /2 ноћења са доручком и вечером) - 170е (Солун: Панорамско разгледање града аутобусом: Аристотелов трг, Бела
кула, споменик Александру Великом, остаци Теодосијевих зидова. Посета цркви Св. Димитрија и српском војничком гробљу на Зејтинлику. Св. Григорије Палама, Св.
Теодора, Св. Давид. Факултативно: Крстарење бродом дуж западне обале Свете Горе. Панарамско разгледање манастира Дохијара, Ксенофонта, Св. Пантелејмона,

Ксиропотама, Симонопетра, Григоријата, Дионисијата и Св. Павла. Долазак у Јерисос. Смештање у хотел. Ноћење. Обилaзак ХИЛАНДАРА. Вечерње богослужење,
вечера, акатист пред ,,Тројеручицом'', целивање моштију. Ноћење у Хиландару. Литургија , ручак. Обилазак манастирског комплекса. Манастир Есфигмен (10. вek.).
За жене је организовано крстарење око Св. Горе и обилазак хиландарског метоха.)
19-21.10.2018. ОСТРОГ (3 дана/1 ноћење) - 3800 дин. (ПРИМОРСКИ МАНАСТИРИ: Цетињски Манастир, Превлака, Котор – Куманица, Милешева)
11.11.2018.
СТАРИ РАС (1 дан ) – 2300 дин. Ђурђеви Ступови, Петрова Црква, Сопоћани.
24.11.2018.
КОСОВО И МЕТОХИЈА (1 дан ) – 3900 дин. ДЕЧАНИ (Слава Св. краљ Стефан Дечански) И ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА
Високи Дечани - Присуствовање Светој Литургији . Након Свете Литургије и послужења које припрема манастирско братство, обилазак манастира и поклоњење
миомирисним и чудотворним моштима Св.краља Стефана Дечанског. Мошти Св.Краља, тј. потпуно цело нераспаднуто свето тело је положено у кивот испред
иконостаса и изложено да га сви виде. Многи људи у невољи, слепи, глувонеми, умоболни и нероткиње прилазе са вером и молитвом светитељу и исцељују се.
Манастир Високи Дечани је најмонументалније здање у низу Немањићких задужбина. Подигао га је Свети краљ Стефан Урош III Дечански (1321-11.нов.1331) као
своју надгробну цркву и посветио Вазнесењу Господа Исиса Христа. Ни у једном храму, било србском или византијском, није се појавило толико фресака и нигде
историја спасења није показана на једном месту тако подробно као овде. У храму је на 4.000 м2 осликано преко 1.000 фресака, разврстаних у више од 20 циклуса са
око 10.000 ликова, непроцењиве уметничке и духовне вредности. Уписан је на Листу светске баштине UNESCO-a. Наставак путовања преко Пећи. Долазак у Пећку
Патријаршију (13.век). Под својим сводом има три цркве и то : црква Светих Апостола (13.век), црква Светог Димитрија (1321-1324) и црква Свете Богородице
Одигитрије (1330), велику за све три цркве заједничку припрату(1330), а са спољне стране дозидану цркву Светог Николе (пре 1337). Под сводовима цркава се налазе
богато украшени мермерни саркофази и ћивоти ( 10 ћивота) српских архиепископа и патријараха, са њиховим чудотворним и светим моштима ( више од 19
светитеља). Детаљан обилазак манастирског комплекса и свих кивота са чудотворним и светим моштима. Уписанa је на Листу светске баштине UNESCO-a.
02-04.12.2018. ОСТРОГ (3дана/1ноћење) - 3500 дин. ( ЦЕТИЊСКИ МАНАСТИР – КУМАНИЦА) Одлазак на манастирску славу на празник Ваведења Пресвете
Богородице. Присуствовање свечаној Литургији. Црква у Горњем Острогу је посвећена Ваведењу Пресвете Богородице, где се данас чувају мошти Светог Василија
Острошког Чудотворца. У склопу путовања се обилази Цетињски манастир где се чува рука Св. Јована Крститеља, Часни Крст Господњи и мошти Св. Петра
Цетињског. У повратку се обилази манастир Куманица где се чувају мошти Св. Григорија. Поред Острога, овде се дешава највећи број исцељења од разних болести.
03-04.12. 2018. ЛЕПАВИНА И ЈАСЕНОВАЦ (2 дана/без ноћења) - 50e Храмовна слава Ваведења Пресвете Богородице у Манастиру Лепавина.
* За сваки од ових аранжмана постоји детаљно урађен програм путовања као и Општи услови путовања и потврда о гаранцији путовања које можете преузети у
агенцији Двери. Моле се путници да пре коначне одлуке о путовању пажљиво прочитају програме путовања на којима је јасно наведено шта је укључено у цену, а шта
не, а све у циљу подизања свести о све већој понуди огољених наизглед јефтиних програма путовања као и програма илегалних организатора. Агенција Двери нема
скривене трошкове на својим програмима путовања и путницима не тражи никакве доплате у току пута.* Обезбеђујемо међународно здравствено осигурање и пакет
путног осигурања ,,Дунав осигурање а.д.о,, * Само агенције са лиценцом ОТП ( организатор туристичког путовања ) могу да се баве организацијом путовања, покривају
све видове осигурања и пружају правну сигурност.* У складу са одредбама Закона о туризму Организатор „Т.А. Двери” поседује Лиценцу Министарства туризма ОТП
50/ 2013. и гаранцију путовања за случај инсолвентности и накнаде штете бр. 30000005292 од 25.01.2018.* Поклоничка путовања се организују уз благослов надлежних
у светињама које обилазимо.* Могућност плаћања у више месечних рата чековима грађана, админинистративном забраном или банкарским кредитом дo 24 рате.
НАША ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА СУ 13 ГОДИНА ИСКУСТВА И ВАШЕГ ПОВЕРЕЊА. СА ДВЕРИМА СЕ УВЕК ВИДИ НАЈВИШЕ !
ПОДРЖАВАМО АКЦИЈЕ: ОБНОВИМО СЕБЕ - ПОДИГНИМО СТУПОВЕ 064-737; ПУТУЈ ЛЕГАЛНО - ЧУВАЈ СЕ МАЧКЕ У ЏАКУ !; КУПУЈМО ДОМАЋЕ;
СПАСИМО ЋИРИЛИЦУ; ЈЕДАН СМС ЗА ЈЕДАН ОБРОК ГЛАДНИМА НА КиМ - 1033 !
(Без писаног одобрења аутора текстова није дозвољено преузимање садржаја. Закон о ауторском и сродним правима 2009,2011,2012.) /
Copyright © 2018 / Сва права задржана.
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ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ДВЕРИ
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Светозара Марковића 31/4; 34000 Крагујевац ; Србија

Лиценца Министарства туризма ОТП 50/ 2013.
ПУТОВАЊА СА ВИШЕ ПОЛАЗАКА У ТОКУ ГОДИНЕ ( Информације и програме преузмите у агенцији Двери)
УКРАЈИНА – ПОЧАЈЕВСКА ЛАВРА (6 дана/3 ноћења) 110е
ЈАШИ (СВ. ПЕТКА)-РУМУНИЈА (6 дана/3 ноћењa) 145е
ТУРИСТИЧКА ПУТОВАЊА И ОДМОРИ СА ВИШЕ ПОЛАЗАКА У ТОКУ ГОДИНЕ ( Информације и програме преузмите у агенцији Двери)
ЕГИНА - ОДМОР у Агиа Марини – 4 км од Манастира Св.Нектарија (11 дана/ 10ноћења) од 120е-250е у зависности од периода боравка и структуре собе.
У цену је укључено: смештај у апертманима и аутобуски превоз.
ЕВИЈА - ОДМОР у Едипсосу (11 дана/ 10ноћења) од 80е -175е у зависности од периода боравка и структуре собе. . У цену је укључено: смештај у апертманима и
аутобуски превоз.
ПЕТРОГРАД И МОСКВА (7 дана/6 ноћења - авионом) oд 737е Хотелски смештај са доручком (шведски сто) у Петограду 4* и Москви 5*
КРСТАРЕЊЕ ВОЛГОМ ОД МОСКВЕ ДО ПЕТРОГРАДА (11 дана/10 пансиона – авионом и бродом) од 1129е
ГРУЗИЈА И ЈЕРМЕНИЈА ( 14 дана/13 ноћења - авионом) од 750-850е - 7 ноћења у Тбилисију и 6 ноћења у Јеревану.
ТРАНС-СИБИРСKА ЖЕЛЕЗНИЦА (19 дана /14 ноћења авионом и возом) oд 1590 – 1750е; (23 дана /17 ноћења авионом и возом) 2250-2500е Петроград – Москва
- Казањ - Јекатеринбург - Бајкал - Иркутск - Улан Уде - Владивосток
КРСТАРЕЊА МЕДИТЕРАНОМ >>>>>>
ПУТОВАЊА БЕЗ ОДРЕЂЕНОГ ДАТУМА ЗА ОРГАНИЗОВАНЕ ГРУПЕ ( Термини се одређују у току године када се формира група)
СВЕТИЊЕ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА (1 дан ) – 2000 дин. (Лелић, Ћелије, Јовање)
ФРУШКА ГОРА (1 дан ) – 2500 дин. (Крушедолa, Гргетегa, Хоповa, Беочина, Великe Реметe, Сремских Карловаца)
ФРУШКА ГОРА (2 дана /1 ноћење) – 4000 дин. (Крушедол, Гргетег, Хопово, Беочин, Велика Ремета, Сремски Карловци, Врдник, Јазак, Кувеждин...)
ТЕМИШВАР (1 дан, субота) – 1900 дин. (Трг победе, Трг слободе, Трг јединства, Посета српској саборној цркви, Манастиру Свети Ђурађ )
СОЛУН - (2 дана/без ноћења, субота-недеља) – 59е (Долазак у Солун у раним јутарњим сатима. Панорамско разгледање града аутобусом: Аристотелов трг, Бела кула,
споменик Александру Великом, остаци Теодосијевих зидова. Посета цркви Св. Димитрија и србском војничком гробљу на Зејтинлику. Факултативно: Св. Григорије
Палама, Св. Теодора, Св. Давид.. Слободно време за куповину у неколико тржних центара. Повратак у вечерњим сатима.)
ОХРИДСКО ЈЕЗЕРО - СВЕТИЊЕ МАКЕДОНИЈЕ И ЈУЖНЕ СРБИЈЕ (4 дана/2ноћења, петак -недеља) - 115е (Долазак у Прокупље и покљоњење моштима
Св.Прокопија и Св.Георгија. Одлазак у Куршумлију и обилазак : Црква Св. Богородице 12.в. и Црква Св.Николе(1165-1168 г.)Обилазак археолошког налазишта
Јустинијана Прима ( Царичин Град) - место рођења цара Јустинијана I са остацима царске палате, 8 цркава (527-565 г.). Долазак у Манастир Св.Прохора Пчињског
(1067-1071 г.). Поклоњење мироточивим моштима Св.Прохора. Ноћење. Обилазак Цркве Св.Георгија у Старом Нагоричану - задужбина Св.Краља Милутина
(1313.г.). Обилазак манастира Св.Јоакима Осоговског 12.в. и поклоњење моштима. Обилазак Манастира Св.Гаврила Лесновског (1341.г.) и поклоњење моштима
Св.пустиножитеља Гаврила. ОХРИД:Обилазак Старог Града : Црква Св. Софије , Црква Св. Јована Канеа 13.в., Црква Св. Климента и Пантелејмона, Ранохришћанска
базилика 5.в. Самуилова тврђава , Антички театар, Црква Св. Богородице Перивлепте , Галерија икона, Стари Чинар.Слободно поподне. Ноћење. Доручак. Црква Св.
Богородице Захумске – Заум. Обилазак Манастира Св. Наума. )
ЕГИНА - АТИНА (5 дана/2 ноћења са доручком) - 179е ; ЕГИНА-АТИНА-ЕВИЈА-МЕТЕОРИ-СОЛУН ( 6 дана/3 ноћења са доручком) – 219e (СОЛУН:
Панорамско разгледање града аутобусом: Аристотелов трг, Бела кула, споменик Александру Великом, остаци Теодосијевих зидова. Посета цркви Св. Димитрија.
Посета српском војничком гробљу на Зејтинлику. Посета манастиру Св.Јована Богослова у коме је гроб старца Пајсија светогорца. Ноћење . Краћа пауза у кланцу
Темпи са обиласком цркве Св. Петке. МЕТЕОРИ:Велики Метеор, Варлам, Русану, Св.Стефан, Св.Никола,Св.Тројице. АТИНА:Ноћење у Атини. Панорамско
разгледање Атине аутобусом. Обилазак старца Архимандрита Нектарија у Камаризу.EГИНА: Пловидба на Егину. Посета цркви Св. Нектарија Егинског – мошти
Св.Нектарија Егинског. Ноћење на Егини . Света Литургија и молебан за здравље. Повратак уАтину. ЕВИЈА: Мошти Св.Јована Руса. Повратак за Србију.)

ЈАШИ (СВ. ПЕТКА)-РУМУНИЈА (4 дана/1 ноћење) - 125е (Полазак из Kрагујевца и Београда. Обилазак : Манастир Сихастрија и Варатек. Јаши :Саборна црква,
Црква Св.Три Јерарха, Црква Св.Спиридона, Црква Св.Саве Освећеног, целивање моштију Св.Петке.Темишвар:Српска саборна црква, мошти Св.Јосифа Новог).
БАРИ – ИТАЛИЈА (4 дана/3 ноћења) – 195-245е у зависности од смештаја на броду (Обилазак Базилике Св. Николе, мошти Св. Николе, ризница, руска Црква Св.
Николе, слободно време, пловидба бродом. У повратку обилазак Старог Бара . Ноћење на Острогу)
КРФ – МЕТЕОРИ – СОЛУН ( ТАМО ДАЛЕКО, ГДЕ ЦВЕТА ЛИМУН ЖУТ...) (6 дана/3 ноћења) - 195е (СОЛУН : Св. Димитрије. Србско војничко гробље, Св.
Григорије Палама,Св. Теодора, Св. Давид. Слободно време. КРФ: Мошти Св. Спиридонa, Србска Кућа, острво Видо, Плава Гробница, Гувија, Агиос Матеос.
МЕТЕОРИ: Велики Метеор, Варлам, Русану, Св.Стефан, Св.Никола,Св.Тројице )
СВЕТА РУСИЈА (13 дана /12 ноћења - авионом) - 1270e (Хотелски смештај 3* са доручком. Авио лет Београд-Москва, Петроград-Москва-Београд. Обилазак
Тројице-Сергијеве Лавре. Поклоњење моштима Св.Сергија Радоњешког.Обилазак Свјато-Тројицког и Благовештенског манастира и храма Св. Николаја. Долазак у
Серафимо – Дивјејевски манастир. Поклоњење моштима Св. Серафима Саровског и чудотворној икони Умиление. Обилазак извора. Погружавање.Канавка Мајке
Божије. Обилазак Успенског сабора (честице моштију Св. Александра Невског, мошти Св. кнеза Андреја Богољубског, чудотворне иконе Владимирска, Богољубска,
фреске преп. Андреја Рубљова). Манастири Свјато-Успенски Кнегињин, Свјато-Богољубов. Храм Покрова на Нерли. Полазак за Оптину пустињу. Обилазак манастира.
Обилазак Шамордино – Тихонове пустиње. Обилазак извора. Долазак у Псков. Обилазак храма Св. Александра Невског, псковског кремља – Свето-Тројицког сабора и
извора Св. Георгија победоносца у Камну.Долазак у Псковско-Печерски манастир. Светиње манастира: мошти мученика, чудотворне иконе – Успење Мајке Божије и
Умиление (Псковска).Одлазак на Валаамска острва и обилазак манастира. Обилазак Ваведено-Ојатског и Александро-Свирског манастира. Обилазак Тихвинског
Богородичиног манастира. Обилазак светиња Петрограда. Манастир Св. Александра Невског, параклис Св. Ксеније Петроградске, Исакијевски сабор, Казански сабор,
храм Спаса на крви..Обилазак манастира Св Јована Кронштатског, Исакијевски сабор. Долазак у Москву . Посета храма Христа Спаситеља, Црвеног трга,Кремља,
храма Св. Василија Блаженог, Св. Даниловског манастира, Покровског манастира - мошти Св. Матроне.)
ГРУЗИЈА И ЈЕРМЕНИЈА ( 13 дана/10 ноћења - авионом) - ________ Хотели 3* са доручком у: Gudauri 1, Tbilisi 4, Kutaisi 1, Akhaltsikhe 1, Gyumri 1, Yerevan 3,
Sevan 1 и Dilijan 1 ноћење.
КАПАДОКИЈА – КОЛЕВКА ХРИШЋАНСТВА (12 дана/9 ноћења, аутобусом) ______ Троја,Пергам, Кушадаси,Ефес,Милет,Памукале,Кападокија,Анкара, Цариград
КАПАДОКИЈА (8дана/7 ноћења - авионом) _______ Гореме-Кападокија, Памукала, Кушадаси, Ефес,Измир, Пергам, Цариград.
* За сваки од ових аранжмана постоји детаљно урађен програм путовања као и Општи услови путовања и потврда о гаранцији путовања које можете преузети у
агенцији Двери. Моле се путници да пре коначне одлуке о путовању пажљиво прочитају програме путовања на којима је јасно наведено шта је укључено у цену, а шта
не, а све у циљу подизања свести о све већој понуди огољених наизглед јефтиних програма путовања као и програма илегалних организатора. Агенција Двери нема
скривене трошкове на својим програмима путовања и путницима не тражи никакве доплате у току пута. * Обезбеђујемо међународно здравствено осигурање и пакет
путног осигурања ,,Дунав осигурање а.д.о,, * Само агенције са лиценцом ОТП ( организатор туристичког путовања ) могу да се баве организацијом путовања, покривају
све видове осигурања и пружају правну сигурност.* У складу са одредбама Закона о туризму Организатор „Т.А. Двери” поседује Лиценцу Министарства туризма ОТП
50/ 2013. и гаранцију путовања за случај инсолвентности и накнаде штете бр. 30000005292 од 25.01.2018.* Поклоничка путовања се организују уз благослов надлежних
у светињама које обилазимо.* Могућност плаћања у више месечних рата чековима грађана, админинистративном забраном или банкарским кредитом дo 24 рате.
НАША ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА СУ 13 ГОДИНА ИСКУСТВА И ВАШЕГ ПОВЕРЕЊА. СА ДВЕРИМА СЕ УВЕК ВИДИ НАЈВИШЕ !
ПОДРЖАВАМО АКЦИЈЕ: ОБНОВИМО СЕБЕ - ПОДИГНИМО СТУПОВЕ 064-737; ПУТУЈ ЛЕГАЛНО - ЧУВАЈ СЕ МАЧКЕ У ЏАКУ !; КУПУЈМО ДОМАЋЕ;
СПАСИМО ЋИРИЛИЦУ; ЈЕДАН СМС ЗА ЈЕДАН ОБРОК ГЛАДНИМА НА КиМ - 1033 !
(Без писаног одобрења аутора текстова није дозвољено преузимање садржаја. Закон о ауторском и сродним правима 2009,2011,2012.) /
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ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ДВЕРИ
тел: 034/338-900; факс: 034/338-901; моб: 066/338-900; web: www.dveri.co.rs ; е-mail: office@dveri.co.rs
Светозара Марковића 31/4; 34 000 Крагујевац ; Србија
Лиценца Министарства туризма ОТП 50/ 2013.

ПОДРЖАВАМО АКЦИЈЕ:
,,ОБНОВИМО СЕБЕ - ПОДИГНИМО СТУПОВЕ“

,, КУПУЈМО ДОМАЋЕ “

-

-

,,ПУТУЈ ЛЕГАЛНО - ЧУВАЈ СЕ МАЧКЕ У ЏАКУ ! “

,,СПАСИМО ЋИРИЛИЦУ“ (Удружење за одбрану ћирилице "Добрица Ерић")

Помоћ народним кухињама на Косову и Метохији можете послати уплатом на жиро рачун 205-243659-06
Тренутно најпотребније ствари за рад народних кухиња и народа на Косову и Метохији:
брашно, јестиво уље, шећер, со, конзерве, огрев, топла обућа и одећа.
Хуманитарна организација “Мајка девет Југовића” основана је 2000. године и званично је регистрована од стране
УНМИК-а. Седиште ораганизације је у порти манастира Грачаница. Хуманитарна организација „Мајка девет
Југовића“ води шест народних кухиња широм Космета у којима се храни преко две хиљаде људи. Епархија Рашкопризренска и „Мајка девет Југовића“ улажу велики напор и труд да стигну до свих места где Срби живе и да
саслушају њихове проблеме, као и да изнађу начин да им помогну . Хвала свима онима који помажу организацији
” Мајка девет Југовића” и који имају поверења у наш рад. За њих, као и за све оне „неверне Томе“, увек је отворен
позив да нас посете, у било које доба, и да се на лицу места увере у све оно што ми чинимо и радимо.

