
1. ДАН: 26.06.2018. уторак.                  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - КРФ
Индивидуални полазак (сопственим превозом) из Горњег Милановца у 05.00 ч. Вожња преко Македоније до  
Игуменице (Г.Милановац – Игуменица 880км – 12 ч. вожње са 3 паузе од 30 мин и границом. + 1ч. унапред 
време у Грчкоj. Од Ниша 700км). Очекивани долазак у Игуменицу је у 18.00 ч. Последњи трајект из 
Игуменице за Крф креће у 18.30 ч. Укрцавање на трајект у Игуменици. (Пловидба траје око 2ч.). Долазак 
на Крф. Смештање у хотел. Ноћење.
2. ДАН: 27.06.2018. среда. КРФ  
Доручак. 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.
3. ДАН: 28.06.2018. четвтак.                КРФ - УРАНОПОЛИС
Доручак. Напуштање хотела у  јутарњим сатима, полазак за град Крф, укрцавање на ферибот.
Трајект из Игуменице за Крф креће у 08.00 ч. (Пловидба траје око 2ч.).
Полазак за Уранополис око 10.00 ч. (Игуменице – Уранополис 460 км – 7 ч. вожње новим атопутем са 
кратком паузом. Пратити ограничења.Читав пут је покривен камерама.). Каково-метох Mанастира 
Хиландара, обилазак. Очекивани долазак у Уранополис је око 18.00 ч.  Смештање у хотел. Ноћење.
4. ДАН: 29.06.2018. петак        УРАНИПОЛИС -- МAНАСТИР ХИЛАНДАР
Доручак. Укрцавање на брод . Пловидба бродом дуж обале Свете Горе. Долазак у Свету царску србску
лавру Манастир Хиландар. Основали су га на рушевинама старијег манастира 1198. године монаси 
изузетног угледа, Св.Симеон Мироточиви ( бивши велики жупан Стефан Немања 1166 – 1196) и његов 
најмлађи син Св. Сава (бивши принц Растко), исти који су створили самосталну средњовековну државу и 
аутокефалну Србску цркву. Манастир Хиландар је и данас важно место ходочашћа и представља најбогатију 
ризницу и архив средњовековног наслеђа србског народа.  Послужење  и смештање у собе. Обилазак 
манастира и манастирског комплекса. Вечерње богослужење, вечера, акатист Пресветој Богородици у част 
Њене чудотворне иконе ,,Тројеручице “ игуманије Хиландара (грч: Παναγία Τριχερούσα), поклоњење 
моштима и светињама манастира. Обилазак ризнице и осталих манастирских објеката који су доступни.
Посета костурнице у којој су сахрањени хиландарски монаси. Ноћење
5. ДАН: 30.06.2018. субота МАНАСТИР ХИЛАНДАР - УРАНОПОЛИС
Литургија (могућност Причешћа за оне који су се припремали) , ручак, манастирскa књижарa 
(продавницa). Пешачење до хиландарске арсане и до Старог манастира Св. Василија (Хрусија). Обилазак 
манастирског имања и винограда. Пирг (кула) краља Милутина, крст и маслина  цара Душана, чесма 
Александра Обреновића. Повратак у Хиландар.  Напуштање манастира. 
Факултативно:  Могућност самосталног обиласка Манастира Есфигмена (10.в) кога је обновио Ђурађ 
Бранковић . Обилазак Манастира Зографа кога су подигли три брата Грка крајем 10. века. Када су подигли 
црквицу нису могли да се сложе око имена. Одлуче да свако оде у своју ћелију и моли се богу за 
просветљење коме цркву да посвете. Ујутру виде исликану икону Св. великомученика и победоносца
Георгија на дасци која је, претходног дана била обична, неисликана. Ова икона Св. Георгија од тада чини  
велика чуда. Друга икона Св. Георгија, стигла је, морем, из Азије до ватопеда па стављена на магаре да је 
однесе куд му је воља. Магарац икону однесе до Зографа. Трећа икона Св. Георгија дар је влашког војводе 
Стефана. Све три чудотворне иконе Св. великомученика и победоносца Георгија налазе се у Саборном 
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храму манастира Зографа, подигнутом у име и част овог светитеља. 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 у 14.30 ч. Полазак за 
Србију у 15.00 ч. (Уранополис -Г.Милановац 750км - 11 ч. вожње са два задржавања од 30 мин. на 
граници и паузом 1 ч. - 1ч. се помера време ).  
6. ДАН: 01.07.2018. недеља
Очекивани долазак у Горњи Милановац  у 01.00ч. 

ЦЕНА АРАНЖМАНА:  260 €
Плативо у динарској  противвредности по продајном курсу Директне Банке .

Аранжман обухвата:
- Разгледање према програму у пратњи водича и  локалних водича.
- 2 ноћења са доручком (шведски сто) у хотелу 3* на  Крфу, смештај у 1/2 и 1/2+1 собама.
- 1 ноћење са доручком (шведски сто) у хотелу 3* у Уранополису, смештај у 1/2 и 1/2+1 собама.
- 1 ноћење са доручком и вечером у Манастиру Хиландару, смештај у вишекреветним собама.
- Такса за Свету Гору – Диамонитирион (ΔΙΑΜΟΝΗΤΉΡΙΟN)
- Бродски превоз на Светој Гори
- Бродски превоз за Видо
- Улазнице предвиђене програмом
- Трошкови организације и вођства пута
Аранжман не обухвата:

- Превоз, путарине, паркинг
- Трајект за Крф у једном правцу, 35-40e за ауто и 8-10е по особи зависно од бродске компаније
- Путно здравствено осигурање . Препорука је да сви буду осигурани. Препоручује се осигурање од отказа 
путовања и пакет путног здравственог осигурања.
- Факултативнe посете
- Трошкови дужег задржавања ако  брод не плови
- Доплата за једнокреветну собу 1/1 на упит.
Начин плаћања:
- Готовински - резервација се врши уплатом аконтације од минимум 30% , а остатак до 01.06.2018.г.
- Чековима - резервација се врши уплатом аконтације од минимум 30%, а остатак на 6 једнаких месечних 
рата ( април-септембар 2018.г.). За рате које доспевају после путовања потебно је положити чекове до 
01.06.2018.год. Чекови се реализују 15-ог дана у месецу без увећања на остатак дуга.
- Кредитом пословних банака по условима које одређује банка према клијенту, а на основу предрачуна који 
се добија у агенцији.
* Плативо у динарској  противвредности по продајном курсу Директне Банке.Текући рачун: 150-40263-17

* За путовање сопственим превозом кроз Македонију је потребан зелени картон.
* Називи хотела ће бити познати месец дана пре путовања. Смештај је у 1/2 и 1/3 собама са купатилом 
* Путници који путују сами, а желе да избегну доплату за једнокреветну собу су у обавези да пре или у току 
пута обезбеде особу са којом ће боравити у соби. Расподелу соба у хотелу врши искључиво рецепција. 
Агенција не може утицати на позицију, спратност, величину кревета, и структуру собе 1/2 или 1/3. 
Двокреветна соба може да садржи два одвојена кревета или један брачни кревет, а трокреветна соба три 
одвојена кревета или један брачни и један одвојени. Путник ће прихватити било коју структуру.
* Моле се путници да воде рачуна о својим путним исправама, новцу и стварима у току трајања аранжмана. 
Остављање вредних ствари у аутобусу и у хотелским собама није препоручљиво, јер ни превозник нити хотел 
не одговарају за исте! У случају крађе, путник може затражити надокнаду штете само за своје осигуране 
ствари код овлашћених осигуравајућих кућа. Организатор путовања не може одговарати, нити се 
организатору путовања пишу приговори, у случају ових непредвиђених околности.
* Распоред седења у аутобусу је према редоследу пријава
* Препоручује се осигурање од отказа путовања и пакет путног здравственог осигурања. Међународно путно 
здравствено осигурање је обавезно за поједине дестинације. Саветујемо Вас да исто поседујете за сва ваша 
путовања, јер у супротном сами сносите одговорност за евентуалне последице приликом контроле државе у 
коју путујете, као и контроле у државама кроз које пролазите.
* За путовање је потребан важећи пасош (важност пасоша најмање 6 месеци по повратку са путовања). 



Агенција не цени ваљаност путних исправа. Препоручује се путницима да се о условима уласка у земље ЕУ 
(потребна новчана средства за боравак, здравствено осигурање, потврде о смештају...) информишу на сајту 
Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs и на сајту Делегације ЕУ у Србији www.europa.rs или у 
амбасади или конзулату земље у коју путују и кроз које пролазе. Уколико путник буде враћен са границе, 
агенција не сноси одговорност и трошкове.
* Малолетни путници приликом путовања морају имати оверену сагласност родитеља.
* Агенција задржава право измене редоследа обиласка због специфичности путовања.
Агенција не може гарантовати посету местима наведеним у програму која су из неког непредвиђеног разлога 
затворена у тренутку доласка групе (реновирање, промена раднoг времена и др).
* Агенција задржава право да, уколико дође до промене цена на тржишту, или недовољног броја  
пријављених путника  прoмени цену аранжмана уз предходну сагласност путника.
* Минимални број путника за реализацију овог програма је 20. Постоји могућност реализације програма са 
мањим бројем путника уз корекцију цене. Крајњи рок за обавештавање путника за случај отказивања је 5
дана пре пута. 
* За све информације дате усменим путем агенција не сноси одговорност.
* Уз овај програм важе општи услови путовања агенције Двери. 
* Моле се путници да провере тачно време поласка два дана пре пута. Два дана пред полазак организатор 
путовања шаље СМС поруку са свим детаљима поласка. Уколико не добијете поруку ОБАВЕЗНО 
контактирајте агенцију ради добијања тачних података око поласка на путовање.

* У манастирима је неопходно придржавати се манастирског типика (устава), у супротном манастир може 
отказати гостопримство. Није дозвољено: уносити камеру, месо, оружје као и галамити, користити дуван, 
алкохол и улазити у објекте без питања. У цркве, манастире и на гробља се улази пристојно одевен (дугачке 
панталоне, кошуље, ципеле)
* У  манастиру су собе вишекреветне (2 -10 кревета) пристојно oпремљене са заједничким етажним 
купатилима . У манастирима су предвиђена два оброка (доручак и вечера), у виду класичног послужења

у тачно предвиђено време након богослужења. Ко не дође на време остаје без оброка.
* У случају буре када бродови не плове и немогућности да се уђе на Св.Гору или пристајања брода ван 
хиландарског пристаништа, све ванредне трошкове који притом настану сносе путници. У случају да се са Св.
Горе не може изаћи због буре када је планирано, потребно је продужити боравак.
* Најважнија је духовна припрема (молитва, пост и детаљна исповест пре пута) како би се поклоништво 
крунисало Светом тајном Причешћа у светињама које се посећују. За духовни део припреме се треба 
обратити својим парохијским свештеницима и духовницима пре путовања.  Немојте планирати исповест у 
Хиландару јер некада за то не постоје услови. За овај део припреме није надлежна агенција и водич не може 
делити духовне  савете.
У складу са одредбама Закона о туризму  Организатор „Т.А. Двери” поседује гаранцију путовања за случај 
инсолвентности и накнаде штете бр. 30000005292 од 25.01.2018. у висини 300.000,00 еура.
Период покрића гаранције путовања је од датума њеног издавања па до завршетка туристичког путовања, 
односно до повратка Путника на уговорено одредиште. Гаранција путовања активира се у року од 14 дана од 
дана настанка осигураног случаја писаним путем или телеграмом: „ МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.” из 
Београда, ул. Булевар Михајла Пупина 10л, на тел. 0117152329 или на e-mail: mios@milenijum-osiguranje.rs .
Потврда о гаранцији путовања се издаје свим лицима  која су назначена у Уговору о путовању, у ком случају 
сваки Путник остварује пуно право, без икаквих услова или ограничења.

Ценовник бр.1 од 26.03.2018. год.
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