Romanje župnije Šturje
GRČIJA, PO PAVLOVIH POTEH
(avtobus – letalo)
26. april – 2. maj
1. dan: Šturje-Zagreb-Beograd
Zjutraj se odpeljemo na pot proti Srbiji. Prihod v Beograd okoli poldneva in ogled
slikovite srbske prestolnice s Kalemegdanom, živahno ulico Skadarlijo, pravoslavno
cerkvijo sv. Save… Maša v katoliški cerkvi. Če bo možno, si bomo ogledali mozaike p.
Marka Rupnika v kapeli škofijskega dvorca. Na Skadarliji bomo v eni od znamenitih
restavracij uživali v večerji v značilnem srbskem meniju, ki ga sestavljajo sir, kajmak,
koruzni kruh proja, mešano meso na žaru... Nočitev.
2. dan: Beograd-Makedonija-Solun
Po zajtrku se odpeljemo proti Makedoniji. Vožnja po južni Srbiji s kakšnim sprostitvenim
postankom. Prečkanje meje in pot po današnji Severni Makedoniji, ki v zadnjih letih
razvija tudi vrhunska vina. To bomo lahko preverili pri poznem kosilu, ki nas čaka v
vinorodnem okolju Kavadarcev. Nato nas čaka še ena meja in večerni prihod v Solun.
Nočitev.

3. dan: Solun-Kavala-Filipi
Zajtrk. Odrinemo proti Kavali, starodavnemu pristanišču, kjer je Pavel v okviru svojega
drugega misijonskega potovanja prvič stopil na evropska tla (Apd 16,11). Blizu starega
pristanišča je cerkev Hagios Nikolaos, ki je bila do prihoda Turkov posvečena spominu
Pavlovega obiska. Za cerkvijo so ostanki »stebrišča«, ki spominjajo na prihod Pavla na
evropsko celino. Poiščemo ostanke poti Via Egnatia in prispemo do naselja Lydia
(Baptistery). Sv. maša ob potoku pri kapeli sv. Lidije, prve Pavlove učenke v Filipih (Apd
16,14). Ogled ostankov antičnega mesta Filipi. Večerja in nočitev.
4. dan: Kavala-Solun-Meteora
Zajtrk in odhod proti Solunu. Ogled mesta in maša v katoliški cerkvi. Solun je bil druga
najpomembnejša Pavlova postojanka v Makedoniji (Apd 17,1-8). Nadaljevanje vožnje v
Kalambako, ki bo naše izhodišče za obisk čudežne pokrajine Meteore s samostani, ki
čepijo vrh izredno visokih (do 300 metrov) in težko dostopnih naravnih kamnitih stolpov
ter so za samostani na gori Atos najpomembnejša skupina pravoslavnih samostanov v
Grčiji. Prvi puščavniki so se tukaj naselili v 11. stoletju, ko so v jamah Meteore "med
zemljo in nebom" našli zavetje, samoto in navdih za svoje meniško življenje. Od 14. pa

do 16. stoletja je nastalo 24 samostanov, veliki umetniki tistega časa pa so jih okrasili s
freskami in ikonami. Nastanitev, večerja in nočitev.

5. dan: Meteora-Atene
Zajtrk, sveta maša in odhod proti Atenam. Zgodovina mesta je dolga in zelo burna - več
o Ateni, Pozejdonu, Tezeju, Perikleju, Hadrijanu bomo izvedeli na sami poti. Ogled
glavnih znamenitosti: Akropole, središča antičnih Aten (mogočna vrata - Propileje,
tempelj Partenon, tempelj Erehtejon s kariatidami, akropolski muzej), Dionizovo
gledališče, areopag, kjer je imel Pavel znameniti govor grškim filozofom (Apd 17,16-34).
Obiščemo Trg Sintagma s parlamentom… Odhod proti hotelu. Večerja in nočitev.
6. dan: Korint-Mikene-Epidavros-Korint-Atene
Po zajtrku nas čaka spoznavanje antičnih grških krajev. Obiščemo Mikene in spoznamo
teater v Epidavrosu. Nato ogled Korinta ob odlomkih iz pisma Korinčanom. Maša. Zvečer
odhod na letališče v Atenah in polet proti enemu od letališč v Italiji (Bergamo). Nočna
vožnja do doma.

7. dan: Šturje
Prihod v domače kraje z avtobusom v jutranjih urah.

CENA: 589 evrov (najmanj 40 potnikov);
VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, povratek z letalom iz Aten (na letalu ročna
prtljaga), letališke pristojbine, nastanitev z zajtrki v dvoposteljnih sobah v hotelih 3***,
3 večerje v hotelih, 1 tradicionalna večerja v Beogradu, pozno kosilo v Makedoniji, oglede
s slovenskim vodnikom, duhovno vodstvo, nezgodno zavarovanje;
DOPLAČILO PO ŽELJI: enoposteljna soba 110 evrov, morebitne vstopnine;
ODSTOPNINA (po želji): odpoved v primeru bolezni ali smrti v ožjem družinskem
krogu (29 evrov);
PRIJAVE: do 15. januarja oziroma do zasedenosti letala.

