
Програма за остров Тасос - тридневна 

09 -11.06.2023  о. Тасос 

1 ден 9.06.2022, ПЕТЪК: София –манастир „Св. Петка“, Родоливос 

(Вълчищен манастир) -манастир „Св. Николай“, Порто Лагос – о-в. 

Тасос 

6.30 ч. тръгване от площад „Св. Александър Невски“. Пристигане в 

манастира Св. Петка Римлянка, в Родоливос – възникнал в началото на 16 

в. като метох на Кушнишкия манастир „Св. Богородица Икосифиниса“. 

Поклонение на чудотворните икони на Св. Богородица Всецарица, на св. 

Петка Римлянка и на Възкресението Христово. Тук се пазят частици от 

мощите на много светци: Св. Йоан Предтеча, св. ап. Лука, св. вмчк. Георги 

Победоносец, Св. Петка Римлянка, св. Харалампи, св. Игнатий Богоносец 

и др., както и частица от Светия кръст Господен. Отпътуване за Порто 

Лагос. Поклонение в манастира „Св. Николай“. Манастирът е метох на 

Ватопедския манастир. В него се намира една от чудотворните икони на 

Пресвета Богородица, както и частица от Светия кръст Господен. 

Рaзпoложeн e в cредата нa езeрοтo-резерват Bистонида. Той и негoвaта 

църква ca достъпни за пοсетитeлите пo дървени моcтοвe. Eзeрoто е дοм зa 

мнoго интерecни птици, раци и риби. Отпътуване за Керамоти. Качване на 

Ферибот. Пристигане на о-в Тасос. Настаняване. Свободно време. 

2 ден  10.06.2022, СЪБОТА:  

Закуска. Посещение на манастира св. Пантелеймон с пещерата където се е 

подвизавал светеца. Храм св. Николай в Лименас и възможност за 

посещение на Археологическия музей – вход 4-5 евро, и древната агора на 

Тасос. Посещение на църквата Успение Богородично в с. Панагия – при 

възможност да се паркира (при невъзможност: Посещение на руините на 

Алики на брега на морето с останки от няколко раннохристиянски 

базилики, храм на Аполон, мраморни кариери и пещерния храм Успение 

Богородично).  Прибиране в хотела, Свободно време 

3ден 11.06.2022 НЕДЕЛЯ: 

Закуска - сух пакет. Участие в Божествена св. Литургия в манастира „Св. 

Архангел Михаил“.  Намира се на живописно място – върху гигантска 

скала, надвиснал на стотици метри над морето. Това е един от малкото 

запазени манастири, построени от монасите от Атон. Най-голямата му 

светиня е гвоздей от Христовото разпятие. Посещаван е от хиляди туристи 

и поклонници не само заради историческата си и религиозна стойност, но 



и заради великолепната гледка към морето. Ферибот. Кратка почивка в 

Кавала. Отпътуване за България. Пристигане късно вечерта. 

 


