Pelerinaj la bisericile românești
din EUROPA | 11 zile / 10 nopti |
PROGRAM 2020
DESCOPERIȚI PATRU CAPITALE
EUROPENE
(BUDAPESTA – VIENA – SALZBURG –
STRASBOURG – REIMS – PARIS – BRUXELLES –
NURENBERG)

04 – 14 iulie, 18 – 28 iulie 2020
ZIUA 1 – sâmbătă (830 km): Plecare din București la ora

06:30 de la baza Dealului Patriarhiei (crucea Sfântului
Constantin Brâncoveanu) pe ruta Bucureşti – Sibiu – Arad –
Szeged – Budapesta (capitala Ungariei, orașul este situat
pe ambele maluri ale Dunării. În partea de est a Dunării se
află Pesta, care ocupă două treimi din suprafață, iar pe
partea de vest se află Buda, cealaltă treime a orașului).
Cazare Budapesta.

ZIUA 2 – duminică (250 km): Mic dejun. Budapesta – tur
panoramic cu autocarul: Podul cu Lanţuri (a fost primul
pod permanent construit în Budapesta peste Dunăre și a
fost deschis în anul 1849), Palatul Parlamentului (este
sediul Adunării Naționale a Ungariei, una dintre cele mai
vechi clădiri legislative din Europa, un punct de reper
notabil din Ungaria și o destinație turistică populară din
Budapesta. Parlamentul din Budapesta este în prezent cea
mai mare clădire din Ungaria), Bastionul Pescarilor (a fost
construit între 1895 – 1902, a fost aproape distrus în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind restaurat în
perioada 1947-1948. Cele șapte turnuri reprezintă cele
șapte triburi maghiare care s-au așezat în Câmpia
Panonică în 896. Numele bastionului provine de la breasla
pescarilor care a fost responsabilă cu apărarea acestei
porțiuni a zidurilor orașului în Evul Mediu), Biserica
Sfântul Matihias (a fost biserica domnească a Regatului
Ungariei, loc de botez, încoronare și înmormântare a
membrilor familiei regale. Își are denumirea de la faptul că
aici a avut loc nunta regelui Ungariei, Matia Corvin).
Deplasare spre Viena – tur panoramic cu autocarul pe
Ringstrase (Ringul Vienez, care are o lungime de 5,3 km),

unde se văd: Observatorul Astronomic (cea mai mare
clădire din lume cu această activitate, a fost inaugurat în
1883. În perioada Belle Epoque a fost cel mai performant
observator din lume. De asemenea reprezenta “kilometrul
0” al Imperiului Austro-Ungar), Muzeul de Artă, Stadtpark
(monumentul aurit al lui Johann Straus), Opera (are un
program variat de spectacole de operă și balet, programate
în 285 zile de stagiune, ceea ce o situează pe primul loc în
lume), Hofburg (fosta reședință oficială de iarnă a
împăraților Imperiului Roman, a devenit reședința Casei de
Habsburg pe vremea Imperiului Austriac și acum este
reședința președintelui austriac. Palatul a fost extins
treptat, începând cu sec. XIII, tocmai de aceea arhitectura
sa este complexă), Piața Maria Tereza (face legătura între
Ringul Vienez și Cartierul Muzeelor, se înalță aici statuia
împărătesei Maria Tereza a Austro-Ungariei), Palatul
Epstein (datorită poziționării în vecinătatea Parlamentului,
din toamna anului 2005 este utilizat pentru diferite funcții
în slujba parlamentului), Parlamentul (a fost construit
între anii 1873 – 1883 cu forme inspirate din arhitectura
greacă), Primăria (Rathaus, se află în Disctricul 1 (Orașul
Vechi), clădirea a fost construită între anii 1872 – 1873 în
stil gotic, cu multe turnuri și turnulețe, cu o fațadă bogat
decorată), Burgheatre (Teatrul Național din Viena, a fost
construit între anii 1874 – 1878), Universitatea (a fost
fondata în 1365, este cea mai veche universitate din lumea
vorbitoare de limbă germană și una dintre cele mai mari
din Europa Centrală), Biserica Făgăduinței (construcția
bisericii a durat 25 ani, a avut un singur arhiect și a fost
terminată în anul 1879, este printre primele clădiri ridicate
pe Ringul Vienez). Tur pietonal: Piața Maria Tereza și

Catedrala Sfântul Ștefan (reprezintă “kilometrul 0” al
plimbărilor prin Viena, este emblema orașului. Ridicarea
catedralei a început în sec. XII și este cea mai
semnificativă construcție gotică din Austria). Biserica
Românească din Viena. Cazare Viena.

ZIUA 3 – luni (300 km): Mic dejun. Deplasare la Mănăstirea
Melk (mănăstire benedictină, situată pe o stâncă de pe
malul Dunării austriece, privită de la depărtare pare o
fortăreaţă greu de cucerit. Abația este una din foarte rarele
locașuri care a funcționat continuu de la înființarea
acesteia în 1089. Se pot vizita: Sala Benedictină, Curtea
Prelaţilor, Scările Imperiale, Camerele Imperiale, astăzi
sălile de expoziţie, Sala de Marmură, Terasa, Biblioteca,
Biserica şi Curtea lui Coloman, grădinile). Deplasare la
Salzburg, se vizitează Domul (este catedrala Arhiepiscopiei
de Salzburg, forma actuală datează din sec. XVII, în stil
baroc. Edificiul are hramul Sfântului Rupert de Salzburg,
care este considerat întemeietorul orașului Salzburg. În
această biserică a fost botezat Wolfgang Amadeus Mozart),
Casa lui Mozart (casa în care s-a născut Mozart, familia
atunci ocupa doar etajul al treilea al clădirii) și Biserica
Românescă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” (parohia sa înființată în anul 1976). Cazare Salzburg.

ZIUA 4 – marți (530 km): Mic dejun. Deplasare la
Strasbourg – sediul central al Parlamentului European
(numele orașului este legat de primul document al limbii

franceze, un angajament dintre doi nepoți ai lui Carol cel
mare, contra fratelui lor, cunoscut sub numele de
“Jurămintele de la Strasbourg”), tur panoramic –
Parlamentul (Parlamentul European are trei sedii oficiale –
Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg) și Consiliul Europei,
Catedrala (capodoperă a stilului gotic, Catedrala NotreDame de Strasbourg a fost construită în perioada 1190 –
1439 şi până în sec. XIX a fost considerat cel mai înalt
edificiu al creştinăţii, având o înalţime de 142 metri. În
interiorul acestei catedrale se află celebrul ceas
astronomic). Cazare Strasbourg.

ZIUA 5 – miercuri (500 km): Mic dejun. Deplasare la Reims
(oraș fondat de către gali, a devenit important în timpul
Imperiului Otoman. A jucat un rol important în istoria
monarhiei franceze, ca loc tradițional pentru încoronarea
regilor Franței), vizită la Catedrala încoronării regilor
Franței (Catedrala a fost construită pe locul unei biserici
mai vechi care a fost distrusă de un incediu în anul 1211,
biserică ce fusese ridicată pe locul basilicii în care a fost
botezat Clovis de către sfântul remi, Episcop de Reims în
anul 496. Prima biserică a fost ridicată pe ruinele unor băi
romane. Clovis a fost primul rege al francilor care a
unificat toate triburile acestora sub un singur conducător
și de atunci succesiunea la tron revenea moștenitorilor.
Clovis a mai jucat un rol important în istoria Franței,
datorită convertirii lui la creștinism în anul 496. Catedrala
de la Reims reprezintă apogeul maturității stilului gotic
francez. Fațadele sunt bogate în sculpturi, ca și interiorul
bisericii. Obiecte ale ritualului de încoronare, sculpturi și

statui originale, câteva tapițerii se răgasesc astăzi la Palais
du Tau, palatul episcopal de lângă Catedrală). Cazare
Paris.

ZIUA 6 – joi: Mic dejun. Paris – tur pietonal: Catedrala
Notre Dame (a fost construită între sec. XII – XIII.
Turnurile au 69 de metri, în timp ce spirala, o anexă din
sec. XIX, are 90 de metri înălţime. Victor Hugo surprinde
catedrala în romanul “Cocoşatul de la Notre Dame“, este o
adevarată capodoperă în stil gotic, una dintre cele mai
renumite din lume. Napoleon a fost încoronat aici împărat
al Franţei p e data de 2 decembrie 1804), Domul Invalizilor
(în anul 1670 Ludovic al XIV-lea a ordonat construirea
Domului Invalizilor, un spital militar pentru soldaţii răniţi.
Biserica este acoperită de o cupolă aurită şi adăposteşte
rămăşiţele lui Napoleon, readuse în Franţa de către regale
Ludovic Filip în anul 1840), Turnul Eiffel (simbolul Franţei,
este o construcție pe schelet de oţel, măsoară 324 m
înălțime. A fost construit între anii 1887-1889 drept arc de
intrare la Expoziția Universală (1889), un târg mondial ce
sărbătorea centenarul Revoluţiei franceze. Cazare Paris.

ZIUA 7 – vineri: Mic dejun. Închinare în Biserica Soborul
Maicii Domnului și a Sfântului Proroc Ilie, lângă sediul
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și
Meridionale (în anul 2001 Mitropolia a primit din partea
Statului român acordul pentru construirea unei biserici. În
aprilie 2003 Primăria oraşului Limours eliberează permisul

de construire, iar la 13 iulie 2003 Înaltpreasfinţitul
Mitropolit Iosif săvârşeşte slujba de aşezare a pietrei de
temelie a bisericii, cu hramul Soborul Maicii Domnului, şi
de începere a lucrărilor. Biserica a fost sfinţită la 11 iulie
2009, cu ocazia vizitei Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel în Franţa, primind al doilea hram Sfântul Proroc Ilie
Tezviteanul). Deplasare la Palatul Versailles (a fost
reşedinţa regilor Franţei: Ludovic al XIV-lea, Ludovic al XVlea şi Ludovic al XVI-lea. A devenit reşedinţă regală
permanent în anul 1682, când regele Ludovic al XIV-lea a
mutat curtea regală de la Paris, până în anul 1789. În 1837
a devenit primul muzeu de istorie al Franţei. În Galeria
Oglinzilor a fost semnat Tratatul de la Versailles în anul
1919). Cazare Paris.

ZIUA 8 – sâmbătă (310 km): Mic dejun. Deplasare la
Bruxelles, tur panoramic cu autocarul: Catedrala St.
Michel (în anul 1047, în timpul lui Lambert al IIlea, contele din Leuven, au fost aduse aici moaştele
Sfântului Gudula, patronul oraşului Bruxelles), Palatul de
Justiție (între cele mai vechi clădiri ale primului palat
regal care s-au păstrat până astăzi se numără Sainte
Chapelle, construit în anul 1240 în timpul domniei regelui
Louis al IX-lea şi Conciergerie, iniţial închisoare, acum
muzeu, loc unde a fost închisă Marie Antoinette până la
execuţie. Din sec. XVI până la Revoluţia franceză aici era
sediul Parlamentului de Paris. Clădirea a fost reconstruită
între anii 1857 – 1868), Basilica Sacre Coeur (a fost
inspirată de Basilica Sacré-Coeur din Paris. Regele Leopold
al II-lea a pus prima piatră în anul 1905 în timpul

festivităților pentru a 75-a aniversare a independenței ţării.
Regele a murit în anul 1909 iar proiectul a fost abandonat.
Construcţia s-a reînceput după al doilea război mondial şi
s-a terminat în 1969). Tur pietonal: Piața Spaniei,
Manneken Pis (simbolul oraşului, o statuetă din bronz a
unui băieţel despre care se spune că a salvat oraşul în sec.
XVII când olandezii au vrut să dea foc cetăţii. Are o
garderobă de peste 750 de costume, păstrate în Casa
Regelui din Piaţa Mare), Grand Place (Piaţa Mare, este
piața centrală din Bruxelles. e înconjurată de casele
breslelor, de Primărie și de Casa Regală), Galeriile St.
Houbert (construite în anul 1847), Biserica Românească.
Cazare Bruxelles.

ZIUA 9 – duminică (630 km): Mic dejun. Deplasare la Koln
(orașul este un loc de pelerinaj foarte cunoscut în Europa,
adăpostind în domul construit în secolul al XIII-lea
moaștele Celor Trei Crai de la Răsărit), se vizitează Domul
Sfântul Petru (este Catedrala Arhiepiscopiei RomanoCatolice de Koln, una din cele mai vechi episcopii din
Germania. Această catedrală este cea mai mare biserică din
Germania și este considerată a fi și cea mai mare din
Europa de Nord, a fost construită între anii 1248-1473.
Cele mai de seamă odoare ale bisericii sunt: Sarcofagul
Magilor, un sarcofag aurit datând din sec. XllI, cel mai
mare relicvar din Occident, şi Vechea Cruce, care datează
din jurul anului 970). Cazare Nurenberg.

ZIUA 10 – luni (760 km): Mic dejun. Nurenberg – închinare
în Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni (a luat ființă o
dată cu stabilirea Centrului Mitropolitan al românilor
ortodocși de pe teritoriul Germaniei, Europei Centrale și de
Nord în orașul bavarez în anul 1999, atunci când a fost
cumpărat actualul sediu, incluzând biserica și două corpuri
de clădiri. În următorii ani, biserica a intrat într-un amplu
proces de renovare și de lărgire, îmbrăcându-se în culorile
vii ale frescelor ortodoxe, devenind catedrală a românilor
ortodocși din centrul Europei), în apropiere aflându-se
sediul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei
Centrale şi de Nord. Deplasare spre Budapesta, cazare.

ZIUA 11 – marți (830 km): Mic dejun. Deplasare către
Bucureşti pe ruta Arad – Sibiu – Piteşti. Sosire în București
la baza Dealului Patriarhiei în funcţie de traficul auto şi de
formalităţile vamale.

TARIF:
765EURO / pers. cazare în cameră
dublă,
grup minim 40 persoane

SUPLIMENT SINGLE: 350 EURO
VARSTA(ani)

DENUMIRE REDUCERE

0 – 1.99

infant

GRATUIT

2 – 4.99

copil

150 EURO

CONDITII ACORDARE REDUCERE
Cazarea se face in camera dubla, in
pat cu doi adulti
Cazarea se face in camera dubla, in
pat cu doi adulti

SUPLIMENT GRUP:
– grup minim 30 – 34 pers. – tariful se majorează cu 60
EURO/pers.
– grup minim 35 – 39 pers. – tariful se majorează cu 25
EURO/pers.

SERVICII INCLUSE:
– Transport cu autocar clasificat;
– 10 nopţi cazare cu mic dejun în camere duble hoteluri 3*
(clasificare locală, situate în afara oraşelor);
– Însoţitor de grup teolog / preot.

SERVICII NEINCLUSE:
–
Intrările la obiectivele turistice (aprox. 150
Euro/persoană)
– Asigurarea medicală
– Asigurarea storno – facultativă (asigurare de anulare a
călătoriei, se achită în lei la cursul zilei şi se încheie la
semnarea contractului de comercializare a pachetului de
servicii turitice, în pachet cu asigurarea medicală de
călătorie)

ACTE NECESARE: carte de identitate valabilă sau
paşaport valabil 6 luni de la data întoarcerii în
ţară.
AVANS MINIM: 250 Euro/pers.

CONDIȚII DE RETRAGERE:
1.

) 25 % din preţul pachetului de servicii, dacă
renunţarea se face in intervalul 29-25 de zile
calendaristice înainte de data plecării;

b.) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea
se face in intervalul 24-20 de zile calendaristice înainte de

data plecării;
c.) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea
se face într-un interval mai mic de 19 zile înainte de
plecare sau pentru neprezentarea la program. Aceste
penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in
care programul valorificat / confirmat are propriile reguli
de achitare, anulare, penalizare. In acest caz se aplica
regulile speciale ale fiecarui program in parte.

NOTĂ:
– Autoritătile vamale isi rezervă dreptul de a refuza
intrarea pe teritoriul statului a oricarei persoane care nu
prezintă suficientă incredere chiar dacă aceasta a obtinut
acordul pentru obtinerea vizei turistice. Agentia de turism
nu poate fi facută răspunzatoare pentru astfel de situatii ce
nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul isi asumă
riscurile de a-i fi refuzată intrarea si de aceea este obligat
să informeze agentia asupra oricarui incident petrecut
vreodată in afara granitelor României, precum si asupra
oricarei tangente pe care o are cu statele in care are loc
desfasurarea pelerinajului.
– Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel
puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor
părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la
notariat; adultul care-i însoţeste, în cazul în care acesta nu
este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe

care să-l prezinte la frontieră).
– Programul actiunii poate fi modificat de către
conducatorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot
înlocui unele obiective sau hoteluri in functie de anumite
situatii speciale.
– Categoria hotelurilor este cea oficială pentru Ungaria,
Austria, Franța, Belgia și Germania
– Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia
acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat
de insotitorul de grup.
– Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră,
hotelierul poate solicita taxe suplimentare
(minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel
solicitaţi recepţionerul să vă informeze cu exactitate
asupra lor.
– Așezarea in autocar se face incepand cu bancheta a doua,
in functie de data achitarii avansului si semnarii
(intocmirii) contractului.
– CAZAREA SE POATE FACE DOAR IN CAMERE SINGLE
SAU DUBLE.
– În zilele cu tur pietonal, autocarul nu se deplasează.
– Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care
calatoresc singure.
– Prezentul document constituie anexă la contractul de
prestări servicii.

PRELUĂRI:
PREȚ
CLUJ-NAPOCA

DATA / ORA
PLECĂRII
LOCUL
ÎMBARCĂRII
PREȚ

SIBIU

DATA / ORA
PLECĂRII
LOCUL
ÎMBARCĂRII
PREȚ

BRAȘOV

250 LEI/pers. TUR / RETUR, preluare minim
5 pers.
Ora 20:30 cu 1 zi înainte de data
începerii pelerinajului
CASA ARMATEI
–
Ora 10:00 în ziua începerii
pelerinajului
HOTEL IBIS
150 LEI / pers. TUR / RETUR, preluare minim
5 pers.

DATA / ORA
PLECĂRII

Ora 03:00 în ziua începerii
pelerinajului

LOCUL

Biserica Schimbarea la Față (Str.
Saturn)

ÎMBARCĂRII

