ПОСЕТА НА МАНАСТИРОТ ОСТРОГ
СО ОБЕЗБЕДЕН ПРЕВОЗ ОД ДОЛНИОТ ДО ГОРНИОТ МАНАСТИР
Православниот манастир Острог спаѓа меѓу најпосетените светилишта на Балканот. Кога ќе се спомне Острог,
првата асоцијација е место на кое се случуваат чуда. Во него доаѓаат посетители од сите религии и нации,
бидејќи се верува дека моштите на Свети Василие Острошки се чудотворни. Манастирот Острог, кој е врежан во
карпите, основан е од митрополитот Василије во XVII век. Највпечатлив дел од манастирот е Горен Острог, каде
се сместени две мали цркви: горна – посветена на Светиот Крст, и втората, посветена на Воведение на
Богородица. Сместување во Долeн Манастир, кој поседува 29 повеќе креветни соби (8, 10 кревети во соба) или
можност за сместување во Горниот Манастир во повеќекреветни простории со кревети на спрат, на чардак или
во манастирскиот двор. Во манастирот се добива душек и ќебиња.

1 ДЕН
Состанок со групата во вечерните часови на однапред договореното место. Се патува преку Косово, Албанија,
Црна Гора со попатни паузи за одмор и царински формалности.
2 ДЕН
Пристигнување во Црна Гора во утринските часови, попатно застанување за панорамско фотографирање кај
Свети Стефан, а потоа продолжување кон Будва и слободно време за прошетка по Словенска Плажа, Стариот
Град, кафе и ручек .. Во попладневните часови се продолжува кон Манастирот Свети Василие Острошки
и факултативен разглед на Долниот Манастир каде се наоѓа манастирот посветен на Св. Троица и црквата
посветена на Светиот маченик Станко, овчар од селото Подвраќе кај Даниловград, на кого му се пресечени
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рацете и е погубен од Турците во 1712 година. Превоз со комбето до Горниот Манастир и по желба присуство на
вечерната литургија.
3 ДЕН
Можност за присуство на утринската литургија. Собирање на групата и заминување кон Подгорица. Слободно
време за прошетка низ градот, шопинг во трговскиот центар Делта Сити, ручек и кафе.... Пристигнување во
Скопје во вечерните часови.

Цена на аранжманот: 35 евра
* Цената е изразена во евра, а плаќањето е исклучиво во денарска противвредност (1 евро=62 денари)
Цената вклучува:



Превоз со високотуристичко комбе RENAULT TRAFIC (8+1 седишта) произведено 2018 година на дадената
релација, вклучително и превоз од Долниот до Горниот манастир во Острог
Ноќевање во Горниот конак или манастирскиот двор

Во цената не е вклучено:




Ноќевање во Долниот конак - 5 евра (се плаќа во конакот)
Патничко осигурување
Туристичка такса за влез во манастирскиот комплекс 1 евро

Напомена: Плаќањето е исклучиво во денари, во денарска противвредност

Корисни информации:
Во манастирот се влегува пристојно облечен, мажите во долги панталони, блузи или кошули со ракави, а жените
во здолниште (сукња) со пристојни блузи со ракави и по можност да имаат марама на главата

За овој аранжман важат општите услови за патување на ТА АПЕКС ФОР
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