
Kloosterschip 

Elia 2

Sinds de eerste eeuwen, vermijden de monniken en monialen drukke 
plaatsen. Ze leefden op plaatsen waar minder druk was, hoog in de bergen, 

bossen , woestijn…  

Een convictie van klooster op water is dus van het zelfde aard maar 
tegelijkertijd is het bereikbaar voor ieder mens die dat wilt. 

Ons kloosterschip ” ELIA II “ is genoemd naar de naam van de huidige 
Patriarch van Georgië (Sakartvelo). 

Stavropigiale status van ons klooster betekend zijn rechtstreekse bevoegdheid 
van de Patriarch Elia II, (een soort ambassade van ons patriarchaat in 

Nederland). 

  Rondleiding in de Kapel  van de Heilige Nikolaas

(30 min)

Tijdens de rondleiding in ons kapel zult u uitleg krijgen over het schip zelf 
(heeft bijzondere geschiedenis), de fresco’s, technieken van het iconen 

schrijven, het uitlezen van begrippen en betekenissen van iconografische 
schedevr kunst, unieke schrift die gebruikt is in onze kapel en nog meer... 

 
                                                             



Bierproeverij  

Hierbij kunt u proeven van verschillende biersoorten dat door ons 
kloosterlingen gebrouwen worden in de kloosterbrouwerij.  

Premium A klasse klooster bieren zijn door ons gebrouwen volgens de oude 
plaatselijke en Georgische traditionele methoden. Er werden moderne 

apparatuur en ontwikkelingen gebruikt om onze bieren aan te passen aan de 
hoge eisen van de moderne fijn proever.  

Het Dinér tijdens rondvaart 

Aansluitend aan de proeverij worden lekkere hapjes, soep, hoofdgerecht en 
nagerecht  geserveerd (in ons keuken gebruiken wij enkel hoog kwalitatief en 

luxe voorschriften). Deze zijn dan ook verzorgd door onze kloosterzusters. 
Hierbij krijgt iedereen het zelfde geserveerd (tenzij uitzonderingen), net zoals 
in kloosters gebeurd. Toch wordt onze dinér voor u versierd door middel van 

live muziek. 

OPTIE I 
  Rondleiding in de Kapel  van de Heilige Nikolaas

+

Bierproeverij

+

Hapjes (klein maaltijd)

15€ 



OPTIE II 

Rondleiding in de Kapel  van de Heilige Nikolaas

+

Bierproeverij

+

Het Dinér tijdens rondvaart 

Totaal  duur 3 uur

prijs-75€

Voor reserveringen 

Neem contact met ons op en geniet van een 

aanzienlijke korting! 


