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ASIGURĂRI
 Agenția de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române poate încheia asigurări de călătorie, storno, pentru 
locuințe, pentru mașini, agricole, malpraxis și toate tipurile de asigurări.
 Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la 021.313.37.45 şi 021.316.35.03, sau la sediile din Bucureşti, Oradea, 
Sibiu, Bacău, Galaţi, Suceava, Cluj-Napoca și Iași.
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ISRAEL - Țara Sfântă pentru toți 
4 zile/3 nopți Tarif: de la 450 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) – la ora 05:00, cursa 
Blue Air 0b 169. Decolare ora 07:00, sosire 
pe Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. 
Deplasare pe  – închinare în Muntele Tabor
Biserica Ortodoxă “Schimbarea la Faţă” 
(locul Schimbării la Faţă a Domnului,  
Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului). Deplasare la –  Cana Galileii 
închinare în Biserica Ortodoxă ce 
aminteşte de Minunea prefacerii apei în 
vin la nunta din Cana Galileii.  – Nazareth
închinare în Biserica Ortodoxă Sfântul 
Gavriil (cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi 
în , Biserica Romano- Catolică Buna Vestire
ridicată pe locul unde a fost casa Sfintei 
Familii. Cazare şi cină la hotel în 
Nazareth/Tiberias.

Ziua II:  Mic dejun. Deplasare pe Muntele 
Fericirilor – închinare în Biserica ce 
aminteşte de frumoasa Predică de pe 
munte a Domnului. Vizitarea ruinelor 
orașului închinare în Capernaum Biserica , 
Ortodoxă din Capernaum. Deplasare pe 
Valea Iordanului, locul real al Botezului. 
Închinare în Mănăstirea Sfântul Gherasim. 
Privire panoramică asupra Mănăstirii 
Carantania. Mănăstirea „Dudul lui 
Zacheu”, Așezământul  Românesc de la 
Ierihon. Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua III:  Mic dejun. Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina la 
următoarele locuri sfinte: Mănăstirea 
Ortodoxă a Înălţării Domnului Mănăstirea , 
Pater Noster (loc în care Mântuitorul i-a 
învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea Domnească 
„Tatăl nostru”),  Mănăstirea „Dominus Flevit”
(„Domnul a plâns”), Grădina Ghetsimani cu 
Biserica Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăposteşte Mormântul Maicii 
Domnului Grota Trădării Cetatea şi . Intrăm în 
Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa 
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale

Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (Golgota, Piatra 
Ungerii, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat 
Sfânta Sfânta Cruce).  Aşezământul  
Românesc de la Ierusalim. Cazare şi cină la 
hotel în Betleem.

Ziua IV: Mic dejun.  –  Betleem Biserica 
Ortodoxă a Naşterii Domnului  Hozeva.  – 
Mănăstirea Sfântul Gheorghe (închinare la 
moaştele Sf. Ioan Iacob Românul).  Muntele 
Sion Biserica Adormirii Maicii Domnului  – ,
Foişorul „Cina cea de Taină” şi Mormântul Sf. 
Proroc şi Psalmist David.  – Ein Karem Biserica 
Naşterii Sf. Ioan Botezătorul.   Sosire aeroport
- ora 19:00. Decolare – 22:20, cursa Blue Air 
0b170, sosire Bucureşti ora 01:10.în la 

Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 1 noapte cazare la hotel în Tiberias/Nazareth şi 2 nopţi cazare la 
hotel 3* - 4* în Betleem - clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- intrările la obiectivele menţionate în program
- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 15 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

29.01-1.02 19 - 22 05 - 08 09 - 12 07 - 10 04 - 07 02 - 05 20 - 23 03 - 06 01 - 04 05 - 08 10 - 13

26.02-1.03 12 - 15 16 - 19 14 - 17 11 - 14 16 - 19 27 - 30 10 - 13 08 - 11 12 - 15

19 - 22 23 - 26 21 - 24 18 - 21 17 - 20 15 - 18 19 - 22

26 - 29 30.04-03.05 28 - 31 25 - 28 24- 27 22 - 25 26 - 29

29.10-01.11

TARIF: 450 EURO TARIF: 470 EURO   (loc în cameră dublă)

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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ISRAEL - Ierihon
7 zile/6 nopți

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) – la ora 05:00, cursa 
Blue Air 0b 169. Decolare ora 07:00, sosire 
pe Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. 
Deplasare la  – Biserica ce adăposteşte Lod
mormântul şi moaştele . Sf  Gheorghe.
Cana Galile ii  – Biserica Ortodoxă ce 
aminteşte de Minunea prefacerii apei în 
vin la nunta din Cana Galileii. –   Nazareth  
Biserica Ortodoxă Sf  Gavriilântul  (cu 
Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în Biserica 
Romano-Catolică Buna Vestire, ridicată pe 
locul unde a fost casa Sfintei Familii. Cazare  
ș ă la hotel îi cin  n Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun.  - Muntele Tabor Biserica 
Ortodoxă ”Schimbarea la Față” (locul 
Schimbării la Față a Domnului, Icoana 
Făcătoare de minuni a Maicii Domnului). 
Muntele Fericirilor - închinare în Biserica 
ce aminteşte de frumoasa Predică de pe 
Munte a Domnului. Vizitarea ruinelor 
oraşului ,  oraşul cel mai iubit  Capernaum
de Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut 
cele mai multe minuni;  Biserica Ortodoxă 
din Capernaum Tabgha.  - Biserica  ce  
aminteşte de minunea înmulţirii pâinilor şi 
peştilor (hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 
pâini şi 2 peşti), Biserica Sfântul Petru. 
Cazare şi cină la Aşezământul Românesc de 
la Ierihon.
      
Ziua III: Mic dejun. Deplasare la ,  Ierusalim
pe , unde ne vom Muntele Măslinilor
închina la următoarele locuri sfinte:  
Mănăstirea Ortodoxă a  Înălţări i  
Domnului Mănăstirea „Pater Noster", (loc   
în care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii 
Săi Rugăciunea Domnească „Tatăl Nostru"),

Mănăstirea „Dominus Flevit" („Domnul a 
plâns"),  cu Grădina Ghetsimani Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul unde Mântuitorul 
S-a rugat înainte să fie prins), Biserica ce 
adăposteşte  şi Mormântul Maicii Domnului
Grota Trădării. Deplasare pe , Muntele Sion
Biserica Adormirii Maicii Domnului Foişorul , 
„Cina cea de Taină" şi Mormântul Sfântului 
Proroc şi Psalmist David.  Deplasare la Zidul 
Plângerii. Aşezământul Românesc de la 
Ierusalim. Cazare şi cină la Aşezământul 
Românesc de la Ierihon.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la  - ne Betleem
vom închina în Biserica Ortodoxă a Naşterii 
Domnului (ce adăposteşte Peştera în care S-a 
născut Domnul Iisus Hristos şi icoana făcătoare  

de minuni a Maicii Domnului), Grota 
Laptelui. Deplasare în pustiul Iudeii cale 
de 15 Km pentru a ne închina în 
Mănăstirea Sfântul Sava (accesul în 
incinta mănăstiri i este permis doar 
bărbaţilor, închinare la moaştele Sfântului 
Sava) şi Mănăstirea Sfântul Teodosie  cu  
Peştera  Magilor  în   care   se  află  
mormintele  Sfântului  Teodosie,  Sfintei 
Sofia – mama Sfântului Sava, Sfintei 
Evloghia– mama Sfântului Teodosie, 
Sfintei Teodota – mama Sfinţilor Cosma şi 
Damian. Cazare şi cină la Aşezământul  
Românesc de la Ierihon. 

Ziua V:  Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sfântul Ştefan şi ne 

Tarif: de la 580 EURO 
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închinăm în Biserica ridicată deasupra casei 
în care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea  Antonia. Parcurgem Via                                                                                         
Dolorosa (Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului IisusHristos, ajungând la  
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, 
Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat 
Sfânta Cruce etc.). Deplasare la , Ein Karem
unde  ne vom închina în Biserica Naşterii 
Sfântului Ioan Botezătorul (ridicată pe 

locul naşterii Sfântului Ioan Botezătorul) și 
Izvorul Sfintei Fecioare Maria.  Cazare şi cină 
la Aşezământul Românesc de la Ierihon.

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare la  Hozeva – 
închinare în Mănăstirea Sfântul Gheorghe 
(închinare la moaştele Sf. Ioan Iacob Românul). 
Ne îndreptăm spre  și vom Valea Iordanului
vizita locul botezului Domnului nostru Iisus 
Hristos. Reîntoarcere în - privire Ierihon 
panoramică asupra şi   Mănăstirii  Carantania

închinare în .  Mănăstirea „Dudul  lui Zacheu”
Deplasare către ţărmul Mării Moarte.  
Deplasare la  Mănăstirea Sfântul Gherasim.
Cazare şi cină la Aşezământul  Românesc de la 
Ierihon.  

Ziua VII: Participare la Sfânta Liturghie. Mic 
dejun. Timp liber în . Cetatea Ierusalimului
Sosire în aeroport la ora 19:00. Decolare la  
ora 22:20, sosire în Bucureşti la ora 01:10,  
cursa Blue Air 0b 170. 

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
- preot însoţitor.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu avionul București – Tel Aviv – București
- 1 noapte cazare hotel Tiberias/Nazareth  3*-4* clasificare locală, 
5 nopți cazare la Așezământul Românesc de la Ierihon (echivalent 
2* – clasificare locală)
- masă în regim demipensiune (Ierihon – meniu fix, miercuri şi 
vineri mâncare de post, Nazareth/Tiberias – bufet)
- întâmpinare și transfer aeroport – hotel – aeroport
- transport  – autocar cu aer condiționat conform programului 
- taxe de aeroport
- intrările la obiective  ACTE NECESARE

  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 25 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

12 - 18 14 - 20 17 - 23 01 - 07 05 - 11

TARIF: 580 EURO (loc în cameră dublă) TARIF: 625 EURO (loc în cameră dublă)  

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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ISRAEL - hoteluri
7 zile/6 nopți

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) – la ora 05:00, cursa 
Blue Air 0b 169. Decolare ora 07:00, sosire 
pe Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50.  
Deplasare la – închinare în Lod Biserica  
Sfântul Gheorghe Nazareth  .  – închinare în 
Biserica Ortodoxă Sfântul Gavriil (cu 
Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în Biserica 
Romano-Catolică Buna Vestire ridicată pe 
locul unde a fost casa Sfintei Familii. DCana 
Galileii – închinare în Biserica Ortodoxă ce 
aminteşte de Minunea prefacerii apei în vin 
la nunta din Cana Galileii.  Cazare și cină la 
hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua II:  Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă  – închinare în 
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului,  Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului  Deplasare la ).
Muntele Fericirilor – Biserica închinare în 
ce aminteşte de  Predică de pe frumoasa
munte a Domnului .  Deplasare la  
Capernaum, oraşul cel mai iubit de 
Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele 
mai multe minuni; vizitarea ruinelor 
Sinagogii şi a casei unde a fost vindecată 
soacra Sf. Petru, închinare în Biserica 
Ortodoxă din Capernaum Tabgha, –   
Biserica ce aminteşte de minunea înmulţirii 
pâinilor şi peştilor (hrănirea a 5.000 de 
oameni cu 5 pâini şi 2 peşti), Biserica Sf. 
Petru. Cazare şi cină hotel în Betleem.la 
      
Ziua III:  Mic dejun. Deplasare la , Ierusalim
pe Muntele Măslinilor, unde ne vom 
închina în următoarele locuri sfinte:  
Mănăst i rea  Ortodoxă a  Înălţăr i i  
Domnului  Mănăstirea „Pater Noster“,  

(loc în care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii 
Săi Rugăciunea Domnească „Tatăl Nostru"), 
Mănăstirea „Dominus Flevit" („Domnul a 
plâns"), Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul unde Mântuitorul 
S-a rugat înainte să fie prins), Biserica ce 
adăposteşte Mormântul Maicii Domnului şi 
Grota Trădării. Deplasare pe ,  ne Muntele Sion
vom închina în Biserica Adormirii Maicii 
Domnului Foişorul „Cina cea de Taină" şi , 
Mormântul Sfântului Proroc şi Psalmist 
David .  Deplasare la Zidul Plângeri i .  
Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua IV:  Mic dejun. - Betleem Biserica 
Ortodoxă a Naşterii Domnului (ce 

adăposteşte Peştera în care S-a născut 
Domnul Iisus Hristos şi icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului), Grota Laptelui. 
Deplasare în pustiul Iudeii cale de 15 Km 
pentru a ne închina înMănăstirea Sfântul 
Sava (accesul în incinta mănăstirii este permis 
doar bărbaţilor, închinare la moaştele 
Sfântului Sava) şi Mănăstirea Sfântul 
Teodosie  cu  Peştera  Magilor  în   care   se  
află  mormintele  Sfântului  Teodosie,  Sfintei 
Sofia – mama Sfântului Sava, Sfintei Evloghia– 
mama Sfântului Teodosie, Sfintei Teodota – 
mama Sfinţilor Cosma şi Damian.  Cazare şi  
cină la hotel în Betleem. 

Ziua V:  Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sfântul Ştefan şi ne

Tarif: de la 580 EURO 
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închinăm în Biserica ridicată deasupra casei 
în care s-a născut Sfânta Fecioară Maria. 
Parcurgem   Via Dolorosa                                                                                     (Calea Crucii),
cu cele 14 opriri ale Mântuitorului Iisus 
Hristos, ajungând la   Biserica Sfintei Învieri
(închinare la toate locurile sfinte: Golgota, 
Piatra Ungerii, Sfântul Mormânt, locul unde 
s-a aflat Sfânta Cruce etc.). Cazare şi cină la 
hotel în Betleem.  

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare la Hozeva –  
Mănăstirea Sfântul Gheorghe (închinare la 
moaştele Sfântului Ioan Iacob Românul).  
Ierihon Mănăstirii    - privire panoramică asupra
Carantania de pe Muntele Ispitirii şi închinare 
în . Deplasare  Mănăstirea „Dudul lui Zacheu”
către ţărmul Mării Moarte. Închinare în 
Mănăstirea Sfântul Gherasim de la Iordan. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem.  

Ziua VII:   Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Aşezământul Românesc de la 
Ierusalim. Timp liber în Cetatea Ierusalimului.  
Deplasare la – închinare înEin Karem  Biserica  
Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul  (ridicată 
pe locul nașterii Sfântului Ioan) şi Izvorul 
Sfintei Fecioare Maria. Sosire în aeroport la 
ora 19:00. Decolare la ora 22:20, sosire în 
Bucureşti la ora 01:10, cursa Blue Air 0b 170. 

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 1 noapte cazare la hotel în Tiberias/Nazareth şi 5 nopţi cazare la 
hotel 3, 4* în Betleem - clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 25 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz.

22 - 28 05 - 11 05 - 11 09 - 15 07 - 13 04 - 10 30.7-05.8 06 - 12 03 - 09 01 - 07 05 - 11 03 - 09

26.3-01.04 28.5-03.6 11 - 17 20 - 26 10 - 16 08 - 14 12 - 18

18 - 24 27.8-02.9 17 - 23 15 - 21 19 - 25

25.6-01.7 22 - 28 26.11-02.9

29.10-04.11

TARIF: 580 EURO TARIF: 625 EURO     (loc în cameră dublă)

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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ISRAEL - Peninsula SINAI 
7 zile/6 nopți

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) – la ora 05:00, cursa Blue 
Air 0b 169. Decolare ora 07:00, sosire pe 
Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. 
Deplasare la – închinare în Lod Biserica  
Sf  Gheorghe Cana Galile iântul  i  . –  
închinare în Biserica Ortodoxă ce aminteşte 
de Minunea prefacerii apei în vin la nunta 
din Cana Galileii. – închinare înNazareth  
Biserica Ortodoxă Sf  Gavriilântul  (cu 
Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în Biserica 
Romano-Catolică Buna Vestire ridicată pe 
locul unde a fost casa Sfintei Familii. Cazare 
şi cină la hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua II:  Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă “Schimbarea la  – 
Faţă” (locul Schimbării la Faţă a Domnului,   
Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului). Deplasare pe Muntele 
Fericirilor – Biserica ce închinare în 
aminteşte de frumoasa Predică de pe 
munte a Domnului. Vizitarea ruinelor 
oraşului , oraşul cel mai iubit de Capernaum
Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele 
mai multe minuni Deplasare pe Valea . 
Iordanului şi pe lângă Marea Moartă  p n  â ă
la Taba n Egipt. Cazare şi cină n î  la hotel î
Taba.
      
Ziua III: Continuarea drumului prin deşertul 
muntos spre Sfânta Ecaterina. Închinare în 
Mănăstirea greco – ortodoxă Sfânta 
Ecaterina – cea mai veche mănăstire 
ortodoxă din lume  în care a viețuit Sfântul 
Ioan Scărarul şi Sfinții Nil, Filotei, Anastasie, 
Grigore şi în care se găsesc moaștele Sfintei 
Mare Muceniţe Ecaterina; gropnița cu 
moaștele Sfântului Ştefan Sinaitul,

Paraclisul  Sfântului Proroc Moise, muzeul 
mănăstirii – cu o importantă colecție de icoane 
vechi de o deosebită valoare. Cazare şi cină la 
hotel în Taba.  

Ziua IV: Mic dejun. Întoarcere în Ierusalim - 
Israel Marea Moartă. Scurtă oprire la , stâlpul 
de piatră - soţia lui Lot. Cazare şi cină la hotel în 
Betleem.   

Ziua V: Mic dejun.  Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina la 
următoarele locuri sfinte: Mănăstirea 
Ortodoxă a Înălţării Domnului Mănăstirea , 
„Pater Noster” (loc în care Mântuitorul i-a 
învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea Domnească 
„Tatăl nostru”), Mănăstirea  „Dominus Flevit”

(„Domnul a plâns”), Grădina Ghetsimani cu 
Biserica Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăpostește Mormântul Maicii 
Domnului Grota Trădăriişi . Deplasare pe 
Muntele Sion Biserica  – ne vom închina în 
Adormirii Maicii Domnului Foişorul „Cina , 
cea de Taină” şi Mormântul Sfântului Proroc 
şi Psalmist David. Deplasare la  Zidul 
Plângerii.  Închinare în  Aşezământul 
Românesc de la Ierusalim. Cazare şi cină la 
hotel în Betleem.

Ziua VI: Mic dejun. Hozeva – Mănăstirea Sf. 
Gheorghe (moaştele Sf. Ioan Iacob Românul). 
Ne îndreptăm spre  și vom Valea Iordanului
vizita locul botezului Domnului nostru Iisus 

Tarif: de la 625 EURO 
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Hristos Mănăstirea Sf. . Închinare în 
Gherasim, Mănăstirea „Dudul lui Zacheu” 
și în Așezământul Românesc de la Ierihon. 
Intrăm în pe poarta Cetatea Ierusalimului 
Sf. Ştefan şi ne închinăm în Biserica ridicată 
deasupra casei în care s-a născut Sf. 
Fecioară Maria, în cetatea Antonia. 
Parcurgem (Calea Crucii)   Via Dolorosa                                                                                    
cu cele 14 opriri ale Mântuitorului Iisus 

Hristos, ajungând la   Biserica Sfintei Învieri
(închinare la toate locurile sfinte: Golgota, 
Piatra Ungerii, Sfântul Mormânt, locul unde s-
a aflat Sfânta Cruce etc.). Cazare şi cină la hotel 
în Betleem.  

Ziua VII: Mic dejun. – ne vom închina   Betleem
în (ce Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului 
adăposteşte Peştera în care -a născut Domnul S

Iisus Hristos şi icoana făcătoare de minuni a 
Maic i i  Domnulu i ) ,  .  Grota Lapte lu i
Deplasare la  Ein Karem, închinare în 
Biserica Naşterii Sf  Ioan Botezătorul ântului
(ridicată pe locul naşterii Sf  Ioan) şi ântului
Izvorul Sfintei Fecioare Maria. Sosire   în
aeroport ora 19:00. Decolare  22:20, la la ora
sosire Bucureşti ora 01:10, cursa Blue în la 
Air 0b 170.

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de viză și aeroport
- 6 nopţi cazare la hotel 4* - clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program
- ghid local vorbitor de limba română/engleză la obiectivele din 
Egipt
- taxi la Tabor
- preot însoţitor

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 30 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

19 - 25 19 - 25 16 - 22 27.8-02.9 10 - 16 12 - 18

24 - 30

TARIF: 625 EURO TARIF: 680 EURO (loc în cameră dublă)

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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ISRAEL - IORDANIA 
7 zile/6 nopți

Ziua I:  Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) – la ora 05:00, cursa  
Blue Air 0b 169. Decolare ora 07:00, sosire 
pe Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50.    
Deplasare la – închinare în  Cana Galileii  
Biserica Ortodoxă ce aminteşte de 
Minunea prefacerii apei în vin la nunta din 
Cana Galileii. Deplasare la –   Nazareth
închinare în Biserica Ortodoxă Sfântul 
Gavriil (cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi 
în Biserica Romano – Catolică Buna 
Vestire, ridicată pe locul unde a fost casa 
Sfintei Familii. Cazare şi cină la hotel în 
Nazareth/Tiberias.

Ziua II:  Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă  – închinare în 
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului,  Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului). Deplasare la 
Muntele Fericirilor   – închinare în Biserica 
ce aminteşte de  frumoasa Predică de pe 
munte a Domnului. Vizitarea ruinelor 
orașului , oraşul cel mai iubit de Capernaum
Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele 
mai multe minuni; vizitarea ruinelor 
Sinagogii şi a casei unde a fost vindecată 
soacra Sf. Petru; Ora 16:00 – Deplasare la 
Ben She`an (Decapolis), trecând din Israel 
în Iordania. Ne îndreptăm spre , Amman
capitala Iordaniei, numită în antichitate 
Philadelphia. Cazare şi cină la hotel în 
Amman.
      
Ziua III: Mic dejun. Deplasare la . Petra
Vizitarea extraordinarei capitale a 
Nabateenilor. Petra a fost inclusă prin vot 
universal în anul 2007 în rândul celor 7 
minuni ale lumii antice şi moderne  

(încălţăminte comodă pentru mers pe jos 
aprox. 4 km). Părăsim Petra şi trecând peste 
Valea lui Moise, revenim la Amman. Cazare şi 
cină la hotel în Amman.

Ziua IV: Mic dejun.  - oraşul Madaba
mozaicurilor pentru a ne închina în Biserica 
Ortodoxă Sfântul Gheorghe, cuprinzând un 
mare mozaic cu cea mai veche hartă a Ţării 
Sfinte cu centrul la Ierusalim. Apoi, vom vizita 
Muntele Nebo de unde Moise a văzut 
Pământul Făgăduinţei. Deplasare spre graniţă 
şi vom trece în Israel în dreptul oraşului Ierihon 
- cel mai vechi oraş din lume, apoi ne 
îndreptăm spre valea Iordanului şi vom vizita 
locul botezului Domnului nostru Iisus Hristos. 
Închinare în .Mănăstirea Sfântul Gherasim

Deplasare spre  - privire panoramică Ierihon
asupra Mănăstirii Carantania de pe Muntele 
Ispitirii. Închinare în Mănăstirea „Dudul lui 
Zaheu” Aşezământul Românesc de la  şi 
Ierihon. Cazare şi cină la hotel în Betleem. 

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina în: 
Mănăstirea Ortodoxă a Înălţării Domnului, 
Mănăstirea „Pater Noster” (loc în care 
Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”),  cu Grădina Ghetsimani Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fiprins), 
Biserica ce adăposteşte Mormântul Maicii 

Tarif: de la 725 EURO 
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Domnului Grota Trădării şi . Intrăm în 
Cetatea Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan 
şi ne închinăm în Biserica ridicată deasupra 
casei în care s-a născut Sfânta Fecioară 
Maria, în Cetatea Antonia. Parcurgem Via 
Dolorosa (Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, 
Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat 
Sfânta Cruce, etc). Cazare şi cină la hotel în 
Betleem.

Ziua VI: Mic dejun. - ne vom Betleem 
închina în Biserica Ortodoxă a Naşterii 

Domnului (ce adăposteşte Peştera în care S-a 
născut Domnul Iisus Hristos şi icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului), . Grota Laptelui
Deplasare în pustiul Iudeii cale de 15 km 
pentru a ne închina în   Mănăstirea Sfântul Sava
(accesul în incinta mănăstirii este permis doar 
bărbaţilor, închinare la moaştele Sfântului 
Sava) şi în Mănăstirea Sfântul Teodosie cu 
Peştera Magilor, în care se află mormintele 
Sfântului Teodosie, Sfintei Sofia – mama 
Sfântului Sava, Sfânta Evloghia – mama 
Sfântului Teodosie, Sfânta Teodota – mama 
Sfinților Cosma şi Damian. Deplasare la Ein 
Karem Biserica Naşterii Sfântului Ioan –  
Botezătorul  (ridicată pe locul naşterii Sfântului

Ioan) şi . Izvorul Sfintei Fecioare Maria Cazare 
și şi cină la hotel în Betleem.

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare către  – Hozeva
Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
(închinare la moaştele Sfântului Ioan Iacob 
Românul). Deplasare pe  – ne Muntele Sion
vom închina în Biserica Adormirii Maicii 
Domnului Foişorul „Cina cea de Taină” şi , 
Mormântul Sfântului Proroc şi Psalmist 
David. Deplasare la Zidul Plângerii. 
Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Sosire  aeroport ora 19:00. Decolareîn la  la 
ora în la  22:20, sosire Bucureşti ora 01:10, 
cursa Blue Air 0b 170. 

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- taxe de viză
- 6 nopți cazare la hotel 4* clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program
- ghid local vorbitor de limbă română sau engleză la obiectivele 
din Iordania  ACTE NECESARE

  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 30 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz.

29.1-04.2 23 - 29 21 - 27 10 - 16 15 - 21

14 - 20 24 - 30

TARIF: 725 EURO TARIF: 780 EURO    (loc în cameră dublă)

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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ISRAEL - EGIPT
13 zile/12 nopți Tarif: 650 EURO + 600 USD

Ziua I: Întâlnire la Aeroportul Henri Coandă 
(Otopeni) – plecări internaţionale (sala de 
aşteptare), ora 19.30. Decolare spre Cairo , 
cursa TK1046 la ora 21:40,  aterizare 
Istanbul 23.00. decolare 00.35, cursa TK 
692.

Ziua II: Mic dejun. Sosire în  la ora Cairo
01.45. Transfer la hotel. Cazare. Mic dejun 
ora 8.00. Vizită la , locul unde Platoul Giza
se găsesc şi . cele 3 piramide Sfinxul
Deplasare spre  Biserica El Muallaka
(Biserica Suspendată), dedicată Sfintei 
Fecioare, închinare la moaştele Sf. 
Gheorghe şi ale altor sfinţi, Biserica Sf. 
Gheorghe ( temniţa, uneltele de tortură şi 
lanţul Sf. Gheorghe), Biserica Sf. Serghie şi 
Vah la baza căreia se găseşte peştera ce a 
adăpostit Sfânta Familie (închinare la 
moaştele Sf. Serghie şi Vah şi ale Sf. 
Bashnouna). Cazare şi cină la hotel în Cairo.
      
Ziua III: Mic dejun. Deplasare spre Wadi El 
Natroun Mănăstirea Sf. . Închinare la 
Macarie (moaştele Sf. Macarie Egipteanul, 
Sf. Macarie Alexandrinul, Sf. Macarie 
Cetăţeanul, mormântul şi o parte din 
moaştele Sf. Ioan Botezătorul), Mănăstirea 
Sf. Paisie cel Mare (moaştele Sf. Paisie cel 
Mare),  (copacul Sf. Mănăstirea El Surian
Efrem Sirul şi părticele din mai multe sf. 
moaşte),  Mănăstirea El Paramous
(moaştele Sf. Maxim şi Dometie, Sf. Moise 
cel Negru şi ale Sf. Gheorghe). Cazare şi cină 
la hotel  în Alexandria.

Ziua IV: Mic dejun. : Alexandria Catedrala 
Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu (închinare 
la moaştele Sf. Ap. Marcu, mormântul Sf. 
Apostol Marcu, moaştele martirilor din El 

Fayoum, Ep. Dioscor), oprire lângă Biblioteca 
din Alexandria, locul celebrului Far considerat 
una din cele 7 minuni ale lumii),  Mănăstirea 
Sf. Mina (închinare la moaştele Sf. Mina). 
Deplasare la . Opţional, croazieră pe Nil Cairo
(cină şi program artistic specific egiptean,         
2 ore/ aprox. 35 Euro). Cazare şi cină la hotel în 
Cairo.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare spre Pustia de 
Est Mănăstirea Sf. Pavel, închinare în  (sec. al V-
lea, moaştele Sf. Pavel Tebeul) şi Mănăstirea 
Sf. Antonie cel Mare (sec. al IV-lea, mormântul 
în care se odihneşte Sf. Antonie cel Mare). 
Cazare şi cină la hotel în Ain Sohkna.

Ziua VI: Mic dejun.Deplasare în Peninsula 

Sinai (aproxim. 10 ore de mers cu autocarul), 
Cazare şi cină la hotel  Sf. Ecaterina.

Ziua VII: Mic dejun. Închinare în Mănăstirea 
Sf. Ecaterina (moaştele Sf. Ecaterina, 
moaştele Sf. Ştefan Sinaitul, Rugul Aprins). 
Deplasare la Taba. Cazare și cinăa l hotel în 
Taba.

Ziua VIII: Mic dejun. Deplasare spre . Israel
Oprire lângă statuia de sare a soţiei lui Lot. 
Oprire la , Marea Moartă stațiunea Ein 
Boqek Mănăstirea Sfântul . Închinare în 
Gherasim Ierihon. Deplasare spre  - privire 
panoramică asupra  de  Mănăstirii Carantania
pe Muntele Ispitirii şi închinare în Mănăstirea 
„Dudul lui Zaheu” Așezământul și în 
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Românesc de la Ierihon. Cazare şi cină  cină 
la hotel în Betleem.

Ziua IX: Mic dejun. Deplasare la , Ierusalim
pe , unde ne vom Muntele Măslinilor
închina la următoarele locuri sfinte: 
Mănăst i rea  Ortodoxă a  Înălţăr i i  
Domnului Mănăstirea Pater Noster , (loc în 
care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”), Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăposteşte Mormântul Maicii  
Domnului şi Grota Trădării. Deplasare pe 
Muntele Sion Biserica  – ne vom închina în 
Adormirii Maicii Domnului Foişorul „Cina , 
cea de Taină” şi Mormântul Sfântului 

Proroc şi Psalmist David. Deplasare la  Zidul 
Plângerii Aşezământul Românesc de la . 
Ierusalim. Cazare şi cină la hotel în Betleem. 

Ziua X: Mic dejun.  – ne vom închina în Betleem
Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului (ce 
adăposteşte Peştera în care S-a născut Domnul 
Iisus Hristos şi icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului), . Deplasare în Grota Laptelui
pustiul Iudeii cale de 15 km pentru închinare la 
Mănăstirea Sf. Sava (accesul în incinta 
mănăstirii este permis doar bărbaţilor, 
închinare la moaştele Sf. Sava) şi Mănăstirea 
Sf. Teodosie cu Peştera Magilor în care se află 
mormintele Sf. Teodosie, Sf. Sofia – mama Sf. 
Sava, Sf. Evloghia – mama Sf. Teodosie, Sf. 
Teodota – mama Sf. Cosma şi Damian. 
Deplasare la  – ne vom închina în Ein Karem
Biserica Naşterii Sf. Ioan Botezătorul (ridicată 

pe locul naşterii Sf. Ioan) şi Izvorul Sfintei 
Fecioare Maria. Cazare şi cină la hotel în 
Betleem.

Ziua XI: HozevaMic dejun. Deplasare către  – 
închinare în Mănăstirea Sfântul Gheorghe 
(închinare la moaştele Sf  Ioan Iacob ântului
Românul). Deplasare la Ierusalim și intrăm în 
Cetatea Ierusalimului pe poarta Sf  ântul
Ştefan şi ne închinăm în Biserica ridicată 
deasupra casei în care s-a născut Sfânta 
Fecioară Maria, în Cetatea Antonia. 
Parcurgem , cu Via Dolorosa (Calea Crucii)
cele 14 opriri ale Mântuitorului Iisus Hristos, 
ajungând la Biserica Sfintei Învieri (închinare 
la toate locurile sfinte: Golgota, Piatra 
Ungerii,  Sfântul Mormânt, locul unde s-a 
aflat Sfânta Cruce, etc).  Cazare şi cină la hotel 
în Nazareth/ Tiberias. 
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Ziua XII: Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă  – închinare în 
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului, Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului). Deplasare pe 
Muntele Fericirilor – închinare în Biserica 
ce aminteşte de  frumoasa Predică de pe 
munte a Domnului. – Biserica ce Tabgha 
aminteşte de minunea înmulţirii pâinilor şi 
peştilor (hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 
pâini şi 2 peşti), . Biserica Sfântul Petru
Vizitarea ruinelor oraşului , Capernaum

oraşul cel mai iubit de Mântuitorul Iisus 
Hristos, unde a făcut cele mai multe minuni; 
vizitarea ruinelor Sinagogii şi a casei unde a 
fost vindecată soacra Sfântului Petru, 
închinare în  Biserica Ortodoxă din  
Capernaum Râul Iordan – . Deplasare la 
Yardenit, loc amenajat pentru a intra în apa 
Iordanului. Cazare şi cină la hotel în 
Nazareth/Tiberias.

Ziua XIII: Mic dejun. Deplasare la ,  Cana Galileii
închinare în Biserica Ortodoxă ce aminteşte de 

Minunea prefacerii apei în vin la nunta din     
Cana Galileii. Deplasare la  – Nazareth
închinare în Biserica Ortodoxă Sfântul 
Gavriil (cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi 
în  Biserica Romano-Catolică Buna Vestire,
ridicată pe locul unde a fost casa Sfintei 
Familii. Deplasare către aeroport, sosire în 
aeroport la ora 22:00. Decolare la ora 
00:30 cu zborul TK787, aterizare în 
Istanbul la ora 03:05, decolare la ora 07.10, 
cursa Tk1041, aterizare în Bucureşti la ora 
08.30.

10 - 22 01 - 13 04 - 16 23.10 - 04.11

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- ghid vorbitor de limbă română/engleză în Egipt
- preot însoţitor.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilete de avion Bucureşti – Istanbul -  Cairo  și Tel Aviv-Istanbul   – 
Bucureşti; taxele de aeroport
- taxă viză de Egipt
- 12 nopţi cazare la hoteluri 4* clasificare locală, Sf. Ecaterina 3*
- masă  în regim de demipensiune ( buffet suedez)
- transport autocar cu aer condiţionat
- intrările la obiectivele menţionate în program 
- asigurare  medicală (până la  vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România.

 ACTE NECESARE
 - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
 - tips pt. ghid local Egipt,  şoferi , personal hotelier (50 euro) care 
se plăteşte reprezentantului agenţiei
- deplasări opţionale.

FEBRUARIE DECEMBRIE
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ISRAEL - IORDANIA - SINAI
11 zile/10 nopți Tarif: 1080 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) - la ora 05:00, cursa Blue 
Air. Decolare ora 07:00, sosire pe 
Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. 
Deplasare la  - închinare în Biserica ce Lod
adăpostește mormântul și moaștele 
Sfântului Gheorghe.  – Cana Galileii
închinare în Biserica Ortodoxă ce aminteşte 
de Minunea prefacerii apei în vin la nunta 
din Cana Galileii. – închinare în Nazareth  
Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil (cu Izvorul 
Sfintei Fecioare Maria) şi în Biserica 
Romano-Catolică Buna Vestire ridicată pe 
locul unde a fost casa Sfintei Familii. Cazare 
şi cină hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă  – închinare în 
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului,  Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului). Deplasare pe 
Muntele Fericirilor – închinare în Biserica ce 
aminteşte de frumoasa Predică de pe munte 
a Domnului.  – Biserica ce aminteşte Tabgha
de minunea înmulţirii pâinilor şi peştilor 
(hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 pâini şi 2 
peşti), . Vizitarea ruinelor Biserica Sf. Petru
oraşului Capernaum, oraşul cel mai iubit de 
Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele 
mai multe minuni; vizitarea ruinelor 
Sinagogii şi a casei unde a fost vindecată 
soacra Sf. Petru, închinare în Biserica 
Ortodoxă din Capernaum Râul Iordan – .  
Yardenit, loc amenajat pentru a intra în apa 
Iordanului. Cazare şi cină hotel în Betleem.
      
Ziua III: Mic dejun. Deplasare către  Hozeva
–  (închinare la Mănăstirea Sf. Gheorghe
moaştele Sfântului Ioan Iacob Românul). 

Deplasare spre valea Iordanului și vom vizita 
locul botezului Domnului nostru Iisus Hristos. 
Închinare în . Mănăstirea Sf. Gherasim
Deplasare spre  - privire panoramică Ierihon
asupra  de pe Muntele Mănăstirii Carantania
Ispitirii. Închinare în Mănăstirea „Dudul lui 
Zaheu” Așezământul Românesc de la  și în 
Ierihon. Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua IV: Mic dejun. – ne vom închina Betleem 
în  (ce Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului
adăposteşte Peştera în care S-a născut Domnul 
Iisus Hristos şi icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului), Grota Laptelui. Deplasare în 
pustiul Iudeii cale de 15 km pentru a ne închina 
în   (accesul în incinta Mănăstirea Sf. Sava
mănăstirii este permis doar bărbaţilor, 

închinare la moaştele Sf. Sava) şi Mănăstirea 
Sf. Teodosie cu Peştera Magilor în care se află 
mormintele Sf. Teodosie, Sf. Sofia – mama Sf. 
Sava, Sf. Evloghia – mama Sf. Teodosie, Sf. 
Teodota – mama Sf. Cosma şi Damian. Cazare 
şi cină la hotel în Betleem.  

Ziua V: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Aşezământul Românesc de la 
Ierihon Iordania. Apoi, vom trece frontiera în  
și vom vizita  de unde Moise a Muntele Nebo
văzut Pamântul Făgăduinței.  - orașul Mabada
mozaicurilor pentru a ne închina în Biserica 
Ortodoxă Sfântul Gheorghe, cuprinzând un 
mare mozaic cu cea mai veche harta a Țării 
Sfinte cu centrul la Ierusalim . Ne îndreptăm 
spre Amman, capitala Iordaniei, numită în  
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antichitate Philadelphia. Cazare şi cină la 
hotel în Amman.

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare la . Petra
Vizitarea extraordinarei capitale a 
Nabateenilor. Petra a fost inclusă prin vot 
universal în anul 2007 în rândul celor 7 
minuni ale lumi antice si modern  
(încălțăminte comodă pentru mers pe jos 
aprox. 4 km). Cazare şi cină în Aqaba la 
hotel de 4*.

Ziua VII: Mic dejun. Trecerea frontierei în 
Israel, apoi în . Continuarea drumului Egipt
prin deşertul muntos spre Sfânta Ecaterina. 
Cazare la hotel St. Catherine – Sinai.  
Închinare în  Mănăstirea greco – ortodoxă 

Sf. Ecaterina – cea mai veche mănăstire 
ortodoxă din lume  în care a viețuit Sf. Ioan 
Scărarul si Sf. Nil, Filotei, Anastasie, Grigore si 
in care se găsesc moaștele Sfintei Mare 
Mucenite Ecaterina; gropnița cu moastele Sf. 
Stefan Sinaitul, Paraclisul  Sfântului Proroc 
Moise, muzeul mănăstirii – cu o importantă 
colectie de icoane vechi de o deosebită 
valoare. Cazare şi cină St. Catherina 3*. 

Ziua VIII: Mic dejun. Întoarcere în Israel. Scurtă 
oprire la Marea Moartă, stâlpul de piatră - 
soţia lui Lot. Cazare şi cină la hotel Betleem.

Ziua IX: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 

care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa 
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, 
Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta 
Cruce, etc). Deplasare la  – ne vom Ein Karem
închina în Biserica Naşterii Sf. Ioan 
Botezătorul (ridicată pe locul naşterii Sf. Ioan) 
şi . Cazare şi Izvorul Sfintei Fecioare Maria
cină la Betleem.

Ziua X: Mic dejun. Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina la 
următoarele locuri sfinte: Mănăstirea 
Ortodoxă a Înălţării Domnului Mănăstirea , 
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Pater Noster (loc în care Mântuitorul i-a 
învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea 
Domnească „Tatăl nostru”),Mănăstirea 
„Dominus Flevit” („Domnul a plâns”), 
Grădina Ghetsimani cu Biserica Naţiunilor 
(ridicată pe locul în care Mântuitorul S-a 
rugat înainte de a fi prins), Biserica ce 

adăposteşte şi Mormântul Maicii Domnului 
Grota Trădării.  – ne vom închina Muntele Sion
în , Biserica Adormirii Maicii Domnului
Foişorul „Cina cea de Taină” şi Mormântul 
Sfântului Proroc şi Psalmist David. Deplasare la 
Zidul Plângerii  Aşezământul Românesc de la .
Ierusalim. Cazare şi cină la hotel în Betleem. 

Ziua XI: Mic dejun. Zi dedicată rugăciunii la 
Mormântul Sfânt. Program liber. Deplasare 
în  la mormântul Sfântului Lazăr, cel a  Betania
patra zi înviat. Deplasare la  – tur de   Tel Aviv
oraș. Sosire în aeroport la ora 19:00. Decolare 
la ora 22:20, sosire în Bucureşti la ora 01:10, 
cursa Blue Air.

14 - 24 03 - 13

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- ghid local  vorbitor de română/engleză Iordania și Egipt
-  preot însoţitor.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 10 nopti cazare la hotelurile menționate sau similare
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program
- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 50 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz.

FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 645 EURO

Ziua I:  Întâlnire pe Aeroportul din Cluj 
Napoca – plecări (sala de aşteptare) la ora 
14:00. Decolare la ora 16:00, cursa Blue Air 
Ob 3769, sosire pe Aeroportul Ben Gurion 
la ora 19:00. Cazare și cină la hotel în 
Betleem.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la , Ierusalim
pe , unde ne vom Muntele Măslinilor
închina la următoarele locuri sfinte: 
Mănăst i rea  Ortodoxă a  Înălţăr i i  
Domnului Mănăstirea „Pater Noster” , (loc 
în care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii 
Săi Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”), Grădina Ghetsimani  cu Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăpostește  Mormântul Maicii 
Domnului Grota Trădării şi . Cazare și cină la 
hotel în Betleem.
      
Ziua III: Mic dejun. Deplasare către  Hozeva
–  (închinare la Mănăstirea Sf. Gheorghe
moaştele Sf. Ioan Iacob Românul). 
Deplasare pe  – ne vom Muntele Sion
închina în Biserica Adormirii Maicii 
Domnului Foişorul „Cina cea de Taină”,  şi 
Mormântul Sfântului Proroc şi Psalmist 
David. Deplasare la  . Zidul Plângerii
Aşezământul Românesc de la Ierusalim.   
Deplasare la  – ne vom închina în Ein Karem
Biserica Naşterii Sf. Ioan Botezătorul 
(ridicată pe locul naşterii Sf. Ioan) şi Izvorul 
Sfintei Fecioare Maria. Cazare și cină la 
hotel in Betleem. 

Ziua IV: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sfântul Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei 

care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa 
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul 
Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce, 
etc). Cazare și cină la hotel în Betleem.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la Ierihon. 
Închinare în Aşezământul Românesc de la 
Ierihon și privire panoramică asupra 
Mănăstirii Carantania de pe Muntele Ispitirii şi 
închinare în . Mănăstirea „Dudul lui Zaheu”
Deplasare către ţărmul Mării Moarte. 
Închinare în .  Mănăstirea Sfântul Gherasim
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare în pustiul 
Iudeii cale de 15 km pentru închinare în 
Mănăstirea Sfântul Sava (accesul în incinta 
mănăstirii este permis doar bărbaţilor, 
închinare la moaştele Sfântului Sava) şi 
Mănăstirea Sfântul Teodosie cu Peştera 
Magilor în care se află mormintele 
Sfântului Teodosie, Sfintei Sofia – mama Sf. 
Sava, Sfintei Evloghia – mama Sfântului 
Teodosie, Sfintei Teodota – mama Sfinților 
Cosma şi Damian. Deplasare la  –    Betleem
ne vom închina în Biserica Ortodoxă a 
Naşterii Domnului (ce adăposteşte Peştera 
în care S-a născut Domnul Iisus Hristos şi 
icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului) și . Cazare şi cină Grota Trădării
la hotel în Betleem.

ISRAEL - hoteluri - PLECARE DIN CLUJ
8 zile/7 nopți
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Ziua VII: Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă – închinare în  
„Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului).  – închinare Cana Galileii
în Biserica Ortodoxă ce aminteşte de 
Minunea prefacerii apei în vin la nunta din 
Cana Galileii.  – închinare în Nazareth
Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil (cu Izvorul 
Sfintei Fecioare Maria) şi în Biserica 

Romano-Catolică Buna Vestire ridicată pe 
locul unde a fost casa Sfintei Familii. Cazare și 
cină la hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua VIII: Mic dejun. Deplasare pe Muntele 
Fericirilor - închinare în Biserica ce aminteşte 
de frumoasa Predică de pe munte a Domnului. 
Vizitarea ruinelor oraşului , oraşul Capernaum
cel mai iubit de Mântuitorul Iisus Hristos, unde 

a făcut cele mai multe minuni; vizitarea 
ruinelor Sinagogii şi a casei unde a fost 
vindecată soacra Sfântului Petru, Biserica 
Ortodoxă din Capernaum Tabgha,  – Biserica 
ce aminteşte de minunea înmulţirii pâinilor şi 
peştilor (hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 pâini 
şi 2 peşti), . Sosire la aeroport Biserica Sf. Petru
la ora 17:00. Decolare - 20:00, sosire în Cluj 
Napoca la ora 23:00, cursa Blue Air Ob 3770.

30.4-07.5 14 - 21 03 - 10 08 - 15

15 - 22

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă TAROM
- taxele de aeroport
- 7 nopți hotel 3,4* - clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 30 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz.

FEBRUARIE DECEMBRIE
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Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul din Cluj 
Napoca – plecări (sala de aşteptare) - la ora 
06:00. Decolare la ora 08:00, cursa Blue Air 
Ob 3769, sosire pe Aeroportul Ben Gurion 
la ora 11:00. Deplasare la  – Muntele Tabor
î n c h i n a r e  î n  B i s e r i c a  O r t o d o x ă  
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului,  Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului).  – Nazareth
închinare în  Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil
(cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în 
Biserica Romano – Catolică Buna Vestire 
ridicată pe locul unde a fost casa Sfintei 
Fa m i l i i .  C a za re  ş i  c i n ă  h o te l  î n  
Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun. Cana Galileii – închinare 
în Biserica Ortodoxă ce aminteşte de 
Minunea prefacerii apei în vin la nunta din 
Cana Galileii.  Deplasare la Muntele 
Fericirilor   – închinare în Biserica ce 
aminteşte de  frumoasa Predică de pe 
munte a Domnului. Vizitarea ruinelor 
orașului , oraşul cel mai iubit de Capernaum
Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele 
mai multe minuni; vizitarea ruinelor 
Sinagogii şi a casei unde a fost vindecată 
soacra Sf. Petru.  – Biserica ce Tabgha
aminteşte de minunea înmulţirii pâinilor şi 
peştilor (hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 
pâini şi 2 peşti), , Biserica Sfântul Petru Râul 
Iordan – Yardenit, loc amenajat pentru a 
intra în apa Iordanului. Cazare şi cină la 
hotel în Betleem.
      
Ziua III: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei 
în care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa 

(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul 
Mormânt, locul unde s-a aflat Sf. Cruce, etc). 
Ein Karem Biserica  – ne vom închina în 
Naşterii Sf. Ioan Botezătorul (ridicată pe locul 
naşterii Sf. Ioan) şi Izvorul Sfintei Fecioare 
Maria.  Cazare şi cină hotel în Betleem.  

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina la 
următoarele locuri sfinte: Mănăstirea 
Ortodoxă a Înălţării Domnului Mănăstirea , 
Pater Noster (loc în care Mântuitorul i-a 
învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea Domnească 
Tatăl nostru”), ,Mănăstirea „Dominus Flevit”

Grădina Ghetsimani cu Biserica Naţiunilor, 
Biserica ce adăposteşte Mormântul Maicii 
Domnului şi Grota Trădării.  – Muntele Sion
Biserica Adormirii Maicii Domnului, Foişorul 
„Cina cea de Taină” şi Mormântul Sf. David.  
Betleem Biserica Ortodoxă a Naşterii – 
Domnului. Cazare şi cină la hotel în Betleem.   

Ziua V: Mic dejun.  – Hozeva Mănăstirea Sf. 
Gheorghe (închinare la moaştele Sf. Ioan 
Iacob Românul).  - privire panoramică Ierihon
asupra  de pe Muntele Mănăstirii Carantania
Ispitirii și închinare în Mănăstirea „Dudul lui 
Zaheu” Aşezământul Românesc de la  şi 
Ierihon. Sosire la Aeroport ora 17.00. 
Decolare la ora 20.00. Aterizare în Cluj-
Napoca la ora 23:00, cursa Blue Air Ob 3770.

ISRAEL - PLECARE DIN CLUJ
5 zile/4 nopți Tarif: 500 EURO

25 - 29 19 - 23 17 - 21 07 - 11 13 - 17

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Tarom și taxele de aeroport
- 1 noapte cazare Tiberias/Nazareth, 3 nopţi cazare în Betleem, 
hotel 3,4* - clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- intrările la obiectivele menţionate în program
- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de  

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 20 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz.

FEBRUARIE DECEMBRIE
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ISRAEL - PLECARE DIN IAȘI 
4 zile/3 nopți Tarif: 520 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul din Iaşi – 
plecări (sala de aşteptare) - la ora 05:00, 
cursa TAROM RO157. Decolare ora 07:00, 
sosire pe Aeroportul Ben Gurion la ora 
09:50. Deplasare la   Muntele Tabor
î n c h i n a r e  î n  B i s e r i c a  O r t o d o x ă  
"Schimbarea la Faţă" (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului, Icoana Făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului). -   Nazareth
închinare în Biserica Ortodoxă Sfântul 
Gavriil (cu izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi 
în Biserica Romano-Catolică "Buna 
Vestire" ridicată pe locul unde a fost casa 
Sfintei Familii. închinare în  Cana Galileii  
Biserica Ortodoxă ce aminteşte de 
Minunea prefacerii apei în vin la nunta din 
Cana Galileii. , loc Râul Iordan – Yardenit
amenajat pentru a intra în apa Iordanului. 
Cazare şi cină la hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua I I :  Mic dejun.  Deplasare la  
Ierusalim Muntele Măslinilor,pe , unde ne 
vom închina la următoarele locuri sfinte: 
Mănăst i rea  Ortodoxă a  Înălţăr i i  
Domnului Mănăstirea Pater Noster , (loc în 
care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”), Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăpostește Mormântul Maicii 
Domnului şi Grota Trădării.  Intrăm în 
Cetatea Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan 
şi ne închinăm în Biserica ridicată deasupra 
casei în care s-a născut Sfânta Fecioară 
Maria, în Cetatea Antonia. Parcurgem Via 

Dolorosa (Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul 
Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce, 
etc). Cazare şi cină la hotel în Betleem.
      
Ziua III: Mic dejun.  – ne vom închina Betleem
în  (ce Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului
adăposteşte Peştera în care S-a născut Domnul 
Iisus Hristos şi icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului). Deplasare către  – Hozeva
Mănăstirea Sf. Gheorghe (închinare la 
moaştele Sf. Ioan Iacob Românul).  Deplasare 

spre  - închinare în Ierihon Aşezământul 
Românesc de la Ierihon. Deplasare pe 
Muntele Sion Biserica  – ne vom închina în 
Adormirii Maicii Domnului, Foişorul „Cina 
cea de Taină” şi Mormântul Sfântului Proroc şi 
Psalmist David. Deplasare la  – ne Ein Karem
vom închina în Biserica Naşterii Sf. Ioan 
Botezătorul Izvorul Sfintei Fecioare Maria şi  .
Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua IV: Mic dejun. Sosire în Aeroport la ora 
07:30. Decolare la ora 10:40, aterizare în Iaşi 
la ora 13.40, cursa TAROM RO 158.

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Iași - Tel Aviv - Iași, compania TAROM
- taxele de aeroport
- 1 noapte cazare la hotel în Tiberias/Nazareth şi 2 nopţi cazare la 
hotel 4* în Betleem - clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 15 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
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ISRAEL - SINAI - PLECARE DIN IAȘI
8 zile/7 nopți Tarif: 720 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul din Iaşi – 
plecări (sala de aşteptare) - la ora 05:00, 
cursa TAROM RO157. Decolare ora 07:00, 
sosire pe Aeroportul Ben Gurion la ora 
09:50. Deplasare la   Muntele Tabor
î n c h i n a r e  î n  B i s e r i c a  O r t o d o x ă  
"Schimbarea la Faţă" (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului, Icoana Făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului). Deplasare la 
Cana Galileii - închinare în Biserica 
Ortodoxă ce aminteşte de Minunea 
prefacerii apei în vin la nunta din Cana 
Galileii. - închinare înNazareth Biserica   
Ortodoxă Sfântul Gavriil (cu izvorul Sfintei 
Fecioare Maria) şi în Biserica Romano-
Catolică "Buna Vestire" ridicată pe locul 
unde a fost casa Sfintei Familii. Cazare şi 
cină la hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare pe Muntele 
Fericirilor - închinare în Biserica ce 
aminteşte de frumoasa Predică de pe 
Munte a Domnului.  – Biserica ce Tabgha
aminteşte de minunea înmulţirii pâinilor şi 
peştilor (hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 
pâini şi 2 peşti), .  Vizitarea Biserica Sf. Petru
ruinelor oraşului , oraşul cel Capernaum
mai iubit de Mântuitorul Iisus Hristos, unde 
a făcut cele mai multe minuni; vizitarea 
ruinelor Sinagogii şi a casei unde a fost 
vindecată soacra Sf. Petru, închinare în 
Biserica Ortodoxă din Capernaum Râul , 
Iordan – Yardenit, loc amenajat pentru a 
intra în apa Iordanului. Cazare și cină la 
hotel în Betleem.
      
Ziua III: Mic dejun. Deplasare la , Ierusalim
pe , unde ne vom Muntele Măslinilor
închina la următoarele locuri sfinte: 
Mănăstirea Ortodoxă a Înălţării Domnului

Mănăstirea Pater Noster (loc în care 
Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”), Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăpostește Mormântul Maicii 
Domnului şi Grota Trădării. Deplasare pe 
Muntele Sion Biserica  – ne vom închina în 
Adormirii Maicii Domnului, Foişorul „Cina cea 
de Taină” şi Mormântul Sfântului Proroc şi 
Psalmist David. Deplasare la  Zidul Plângerii. 
Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare spre , la Egipt

Sfânta Ecaterina Mănăstirea . Închinare în 
greco – ortodoxă Sf. Ecaterina – cea mai 
veche mănăstire ortodoxă din lume  în care a 
viețuit Sf. Ioan Scărarul si Sf. Nil, Filotei, 
Anastasie, Grigore si in care se găsesc 
moaștele Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina; 
gropnița cu , moaștele Sf. Stefan Sinaitul
Paraclisul  Sfântului Proroc Moise, muzeul 
mănăstirii – cu o importantă colecție de 
icoane vechi de o deosebită valoare. Cazare şi 
cină la hotel în St. Catherina 3*. 

Ziua V: Dimineața in jurul orei 01.00 se va 
urca pe Muntele Sinai - locul in care Moise a 
primit Tablele Legii. Urcarea este opțională. 
Cine nu doreşte sau nu poate depune efort 
fizic rămâne cazat în cameră (pentru munte: 
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lanternă, rucsac, fes, încălţăminte şi 
îmbrăcăminte adecvată). După micul 
dejun, întoarcere în Israel. Scurtă oprire la 
Marea Moartă. Cazare şi cină la hotel în 
Betleem.   

Ziua VI: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie în Biserica Așezământului 
Românesc din Ierihon .  Hozeva – 
Mănăstirea Sfântul Gheorghe (închinare la 
moaştele Sfântului Ioan Iacob Românul). 
Deplasare la , Ierihon Mănăstirea „Dudul 
lui Zacheu” Mănăstirea  .  Închinare în 

Sfântul Gherasim de la Iordan Betleem.  – ne 
vom închina în Biserica Ortodoxă a Naşterii 
Domnului (ce adăposteşte Peştera în care S-a 
născut Domnul Iisus Hristos şi icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului). Cazare şi cină la 
hotel în Betleem.  

Ziua VII: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem  Via Dolorosa
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale

Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul 
Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce, 
etc.  Deplasare la  – ne vom închina Ein Karem
în  Biserica Naşterii Sf. Ioan Botezătorul
(ridicată pe locul naşterii Sf. Ioan) şi Izvorul 
Sfintei Fecioare Maria.  Cazare şi cină la hotel 
în Betleem.

Ziua VIII: Mic dejun. Sosire la Aeroport - ora 
07:30. Decolare - 10:40, aterizare în Iaşi la ora 
13:40,  cursa TAROM RO158.

08 - 15 23 - 30

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Iași - Tel Aviv - Iași, compania TAROM
- taxele de aeroport
- 7 nopţi cazare la hotel 4*  - clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program
- ghid local la obiectivele din Egipt (Peninsula Sinai)

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 30 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

FEBRUARIE DECEMBRIE
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ISRAEL  - PLECARE DIN IAȘI 
8 zile/7 nopți

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul din Iaşi – 
plecări (sala de aşteptare) - la ora 05:00, 
cursa TAROM RO157. Decolare ora 07:00, 
sosire pe Aeroportul Ben Gurion la ora 
09:50. Deplasare la  - închinare în Lod
Biserica ce adăpostește mormântul și 
moaștele Sfântului Gheorghe. Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă   închinare în 
"Schimbarea la Faţă" (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului, Icoana Făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului). Deplasare la 
Cana Galileii - închinare în Biserica 
Ortodoxă ce aminteşte de Minunea 
prefacerii apei în vin la nunta din Cana 
Galileii. - închinare înNazareth Biserica   
Ortodoxă Sfântul Gavriil (cu izvorul Sfintei 
Fecioare Maria) şi în Biserica Romano-
Catolică "Buna Vestire" ridicată pe locul 
unde a fost casa Sfintei Familii. Cazare şi 
cină la hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare pe Muntele 
Fericirilor - închinare în Biserica ce 
aminteşte de frumoasa Predică de pe 
Munte a Domnului.  – Biserica ce Tabgha
aminteşte de minunea înmulţirii pâinilor şi 
peştilor (hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 
pâini şi 2 peşti), .  Vizitarea Biserica Sf. Petru
ruinelor oraşului , oraşul cel Capernaum
mai iubit de Mântuitorul Iisus Hristos, unde 
a făcut cele mai multe minuni; vizitarea 
ruinelor Sinagogii şi a casei unde a fost 
vindecată soacra Sf. Petru, închinare în 
Biserica Ortodoxă din Capernaum Râul , 
Iordan – Yardenit, loc amenajat pentru a 
intra în apa Iordanului. Cazare și cină la 
hotel în Betleem.
      
Ziua III: Mic dejun. Deplasare la ,  Ierusalim

pe , unde ne vom închina Muntele Măslinilor
la următoarele locuri sfinte: Mănăstirea 
Ortodoxă a Înălţării Domnului Mănăstirea 
Pater Noster (loc în care Mântuitorul i-a 
învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea Domnească 
„Tatăl nostru”),  Mănăstirea „Dominus Flevit”
(„Domnul a plâns”), Grădina Ghetsimani cu 
Biserica Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăpostește Mormântul Maicii 
Domnului şi Grota Trădării. Cazare şi cină la 
hotel în Betleem. 

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare pe  Muntele Sion
– ne vom închina în Biserica Adormirii Maicii 
Domnului, Foişorul „Cina cea de Taină” şi 
Mormântul Sfântului Proroc şi Psalmist David. 
Deplasare la  Zidul Plângerii.  Aşezământul 

Românesc de la Ierusalim. Cazare şi cină la 
hotel în Betleem.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare în pustiul Iudeii 
cale de 15 km pentru închinare în Mănăstirea 
Sfântul Sava (accesul în incinta mănăstirii 
este permis doar bărbaţilor, închinare la 
moaştele Sfântului Sava) şi Mănăstirea 
Sfântul Teodosie cu Peştera Magilor în care 
se află mormintele Sfântului Teodosie, Sfintei 
Sofia – mama Sf. Sava, Sfintei Evloghia – 
mama Sfântului Teodosie, Sfintei Teodota – 
mama Sfinților Cosma şi Damian.Deplasare la 
Ein Karem Biserica  - ne vom închina în 
Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul (ridicată 
pe locul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul) și 
Izvorul Sfintei Fecioare Maria. Cazare și cină la 
hotel în Betleem.

Tarif: 680 EURO
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Ziua VI:  Mic dejun. Deplasare către Hozeva 
– Mănăstirea Sfântul Gheorghe (închinare 
la moaştele Sfântului Ioan Iacob Românul). 
Deplasare la -  închinare în   Ierihon
Mănăstirea „Dudul lui Zaheu”  ș i  
Aşezământul Românesc de la Ierihon.  
Închinare în Mănăstirea Sfântul Gherasim 
de la Iordan Betleem.  – ne vom închina în 
Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului (ce 
adăposteşte Peştera în care S-a născut 

Domnul Iisus Hristos şi icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului). Cazare şi cină la 
hotel în Betleem.  

Ziua VII: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem  Via Dolorosa
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 

Mântuitorului Iisus Hristos,ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, 
Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat 
Sfânta Cruce, etc. Cazare şi cină la hotel în 
Betleem.

Ziua VIII: Mic dejun. Sosire în Aeroport la ora 
07:30. Decolare la ora 10:40, aterizare în Iaşi 
la ora 13:40,  cursa TAROM RO158.

28.8 - 04.9 06 - 13 

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 7 nopţi cazare la hoteluri 3*-4* (clasificare locală)
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- taxi: Muntele Tabor și Mănăstirea Sfântul Sava
- intrările la obiectivele menţionate în program
- preot însoțitor.  ACTE NECESARE

  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 30 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
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Tarif: 595 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) – la ora 18:00, cursa Blue 
Air 0b 169. Decolare ora 20:00, sosire pe 
Aeroportul Ben Gurion la ora 22:50. Cazare 
şi cină hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun. – închinare Cana Galileii 
în Biserica Ortodoxă ce aminteşte de 
Minunea prefacerii apei în vin la nunta din 
Cana Galileii.  – Nazareth Biserica Ortodoxă 
Sf. Gavriil (cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) 
şi în Biserica Romano-Catolică Buna 
Vestire ridicată pe locul unde a fost casa 
Sfintei Familii. Deplasare la  Muntele Tabor
– închinare în Biserica Ortodoxă 
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului,  Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului). Muntele 
Fericirilor – închinare în Biserica ce 
aminteşte de frumoasa Predică de pe 
munte a Domnului.  – Biserica ce Tabgha
aminteşte de minunea înmulţirii pâinilor şi 
peştilor (hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 
pâini şi 2 peşti). . Vizitarea  Biserica Sf. Petru
ruinelor oraşului , oraşul cel Capernaum
mai iubit de Mântuitorul Iisus Hristos, unde 
a făcut cele mai multe minuni; vizitarea 
ruinelor Sinagogii şi a casei unde a fost 
vindecată soacra Sf. Petru, închinare în 
Biserica Ortodoxă din Capernaum. Cazare 
şi cină la hotel în Nazareth/Tiberias.
      
Ziua III: Mic dejun. Deplasare la Râul 
Iordan participare la SĂRBĂTOAREA , 
BOBOTEZEI, Sfânta Liturghie oficiată de 
Patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului. 
Închinare în .  Mănăstirea Sf. Gherasim
Deplasare către țărmul Mării Moarte. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina la 
următoarele locuri sfinte: Mănăstirea Ortodoxă a 
Înălţării Domnului Mănăstirea Pater Noster , (loc 
în care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a plâns”), 
Grădina Ghetsimani cu Biserica Naţiunilor 
(ridicată pe locul în care Mântuitorul S-a rugat 
înainte de a fi prins), Biserica ce adăposteşte 
Mormântul Maicii Domnului şi Grota Trădării. 
Deplasare pe – ne vom închina înMuntele Sion  
Biserica Adormirii Maicii Domnului Foişorul , 
„Cina cea de Taină” şi Mormântul Sfântului 
Proroc şi Psalmist David. Deplasare la Zidul 
Plângerii. Așezământul Românesc de la Ierihon. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua V: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sf. Fecioară Maria, în Cetatea 
Antonia. Parcurgem Via Dolorosa (Calea 
Crucii), cu cele 14 opriri ale Mântuitorului 
Iisus Hristos, ajungând la Biserica Sfintei 
Învieri (închinare la toate locurile sfinte: 
Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul Mormânt, 
locul unde s-a aflat Sfânta Cruce, etc). Cazare 
şi cină la hotel în Betleem. 

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare către  – Hozeva
Mănăstirea Sf. Gheorghe (închinare la 
moaştele Sf. Ioan Iacob Românul).  - Ierihon
privire panoramică asupra Mănăstirii 
Carantania de pe Muntele Ispitirii şi închinare 

ISRAEL - BOBOTEAZĂ - hoteluri
8 zile/7 nopți
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în  și Mănăstirea „Dudul lui Zaheu”
Aşezământul Românesc de la Ierihon. 
Deplasare la  - închinare în Biserica ce Lod
adăpostește mormântul și moaștele 
Sfântului Gheorghe. Cazare și cină la hotel 
în Betleem.

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare în pustiul 
Iudeii cale de 15 km pentru închinare în 

Mănăstirea Sfântul Sava (accesul în incinta 
mănăstirii este permis doar bărbaţilor, 
închinare la moaştele Sfântului Sava) şi 
Mănăstirea Sfântul Teodosie cu Peştera 
Magilor în care se află mormintele Sfântului 
Teodosie, Sfintei Sofia – mama Sfântului Sava, 
Sfintei Evloghia – mama Sfântului Teodosie, 
Sfintei Teodota – mama Sfinților Cosma şi 
Damian. Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua VIII: Mic dejun. Deplasare la  - Tel-Aviv
tur panoramic de oraș. Deplasare la Ein 
Karem Biserica Nașterii  - ne vom închina în 
Sfântului Ioan Botezătorul (ridicată pe 
locul nașterii Sfântului Ioan) și Izvorul 
Sfintei Fecioare Maria. Sosire în aeroport la 
ora 19:30. Decolare la ora 23:50 și sosire în 
București la ora 02:40, cursa Blue Air 0b 
170.

16 - 23

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 7 nopți cazare la hoteluri 3 - 4*, clasificare locală
- masă în regim de demipensiune 
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 30 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

FEBRUARIE DECEMBRIE



Tarif: 880 EURO

Ziua I: Întâlnire la aeroportul din Otopeni  
Plecări Internaționale, sala de așteptare la 
ora 05:00, cursa Blue Air 0b 169. Decolare 
ora 07:00, sosire pe Aeroportul Ben Gurion 
la ora 09:50. Deplasare la  – închinare în Lod
Biserica ce adăposteşte mormântul şi 
moaştele Sfântului Gheorghe.   – Nazareth
închinare în Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil 
(cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în 
Biserica Romano-Catolică Buna Vestire 
ridicată pe locul unde a fost casa Sfintei 
Familii. – închinare în Biserica Cana Galileii 
Ortodoxă ce aminteşte de Minunea 
prefacerii apei în vin la nunta din Cana 
Galileii. Cazare şi cină la hotel în 
Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă “Schimbarea la  – 
Faţă” (locul Schimbării la Faţă a Domnului,  
Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului). Deplasare pe lângă Marea 
Moartă  până la , în Egipt cu scurtă Taba
oprire la Marea Moartă, stâlpul de piatră - 
soţia lui Lot. Cazare şi cină în Taba la hotel 4*.
      
Ziua III: Mic dejun. Continuarea drumului 
prin deşertul muntos spre Sfânta Ecaterina. 
Închinare în Mănăstirea greco – ortodoxă 
Sfânta Ecaterina – cea mai veche mănăstire 
ortodoxă din lume  în care a viețuit Sf. Ioan 
Scărarul și Sf. Nil, Filotei, Anastasie, Grigore 
și în care se găsesc moaștele Sfintei Mare 
Mucenițe Ecaterina moaștele ; gropnița cu 
Sf. Stefan Sinaitul, Paraclisul  Sfântului 
Proroc Moise, muzeul mănăstirii. Cazare şi 
cină la hotel în Taba.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare către  Hozeva
–  (închinare Mănăstirea Sfântul Gheorghe

la moaştele Sfântului Ioan Iacob Românul). 
Cazare şi cină la hotel în Ierusalim.

Ziua V: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sfântul Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei 
în care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem  Via Dolorosa
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, 
Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta 
Cruce, etc). Participare la Slujba Prohodului 
Domnului la Aşezământul Românesc de la 
Ierusalim. Cazare şi cină la hotel în 
Ierusalim. 

Ziua VI:  Trezire matinală pentru participarea 
la ceremonia VENIRII SFINTEI LUMINI: Ora 
03:00 - Deplasare cu autocarul la una din 
Porţile Cetăţii Sfinte pentru a încerca intrarea 
în Cetate şi apropierea de Sf. Mormânt (nu se 
garantează accesul în Cetate). Program 
opţional în Cetate până la ora 15.00. Retur la 
hotel şi odihnă. Cazare şi cină hotel în 
Ierusalim.

Ziua VII: Ora 00:00 -  PARTICIPAREA LA 
SFÂNTA LITURGHIE DE PAŞTI la Biserica 
Românească din Ierusalim. Mic dejun. Ne 
îndreptăm spre valea Iordanului și vom vizita 
locul botezului Domnului nostru Iisus 
Hristos. Deplasare către ţărmul Mării Moarte. 
Închinare în . Mănăstirea Sfântul Gherasim

ISRAEL - SINAI - PAȘTI
9 zile/8 nopți
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Deplasare în  - privire panoramică Ierihon
asupra  de pe Muntele Mănăstirii Carantania
Ispitirii. Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua VIII: Mic dejun. Betleem – ne vom 
închina în Biserica Ortodoxă a Naşterii 
Domnului (ce adăposteşte Peştera în care S-
a născut Domnul Iisus Hristos şi icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului), 
Grota Laptelui. Deplasare în pustiul Iudeii 
cale de 15 km pentru a ne închina în 
Mănăstirea Sf. Sava (accesul în incinta 

mănăstirii este permis doar bărbaţilor, 
închinare la moaştele Sf. Sava) şi Mănăstirea Sf. 
Teodosie cu Peştera Magilor în care se află 
mormintele Sf. Teodosie, Sf. Sofia – mama Sf. 
Sava, Sf. Evloghia – mama Sf. Teodosie, Sf. 
Teodota – mama Sf. Cosma şi Damian.  Cazare şi 
cină la hotel în Betleem. 

Ziua IX: Mic dejun. Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina la 
următoarele locuri sfinte: Mănăstirea 
Ortodoxă a Înălţării Domnului Mănăstirea , 

Pater Noster (loc în care Mântuitorul i-a 
învăţat pe ucenici i  Săi  Rugăciunea 
Domnească „Tatăl nostru”), Mănăstirea 
„Dominus Flevit” („Domnul a plâns”), 
Grădina Ghetsimani cu Biserica Naţiunilor 
(ridicată pe locul în care Mântuitorul S-a rugat 
înainte de a fi prins), Biserica ce adăposteşte 
Mormântul Maicii Domnului Grota şi 
Trădării Zidul Plângerii. Deplasare la  . Sosire 
în aeroport la ora 19:30. Decolare la ora 
22:20. Sosire în București la ora 01.10, cursa 
Blue Air 0b 170.

02 - 10

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 8 nopți cazare la hotelurile menționate sau similare (clasificare 
locală)
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program
- taxă viză Egipt
- ghid vorbitor de limbă română/engleză la obiectivele din Egipt

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 35 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

FEBRUARIE DECEMBRIE
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ISRAEL - IORDANIA
7 zile/6 nopți Tarif: 795 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) - la ora 05:00, cursa Blue 
Air 0b 169. Decolare la ora 07:00, sosire pe 
Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. 
Nazareth Biserica Ortodoxă   – închinare în
Sf. Gavriil (cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) 
şi în Biserica Romano-Catolică Buna 
Vestire ridicată pe locul unde a fost casa 
Sfintei Familii. – închinare în Cana Galileii 
Biserica Ortodoxă ce aminteşte de 
Minunea prefacerii apei în vin la nunta din 
Cana Galileii. Cazare şi cină la hotel în 
Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun.  – ne vom Betleem
închina în Biserica Ortodoxă a Naşterii 
Domnului (ce adăposteşte Peştera în care 
S-a născut Domnul Iisus Hristos şi icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului), 
Grota Laptelui. Deplasare în pustiul Iudeii 
cale de 15 km pentru a ne închina în 
Mănăstirea Sf. Teodosie cu Peştera 
Magilor în care se află mormintele Sf. 
Teodosie, Sf. Sofia – mama Sf. Sava, Sf. 
Evloghia – mama Sf. Teodosie, Sf. Teodota – 
mama Sf. Cosma şi Damian și Mănăstirea 
Sf. Sava (accesul în incinta mănăstirii este 
permis doar bărbaţilor, închinare la 
moaştele Sf. Sava). Cazare și cină la 
Aşezământul Românesc de la Ierihon.
      
Ziua III:  Mic dejun. Deplasare la , Ierusalim
pe , unde ne vom Muntele Măslinilor
închina la următoarele locuri sfinte: 
Mănăst i rea  Ortodoxă a  Înăl ţăr i i  
Domnului Mănăstirea Pater Noster , (loc în 
care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 

plâns”), Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăposteşte Mormântul Maicii 
Domnului Grota Trădării şi . Deplasare pe 
Muntele Sion Biserica  – ne vom închina în 
Adormirii Maicii Domnului Foişorul „Cina cea , 
de Taină” şi Mormântul Sfântului Proroc şi 
Psalmist David. Deplasare la .  Zidul Plângerii
Cazare și cină la Aşezământul Românesc de la 
Ierihon.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare pe Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă – închinare în 
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la Faţă 
a Domnului,  Icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului). Deplasare la  – închinare Lod

în Biserica ce adăposteşte mormântul şi 
moaştele Sfântului Gheorghe. Cazare și cină 
la Aşezământul Românesc de la Ierihon.

Ziua V: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem  Via Dolorosa
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la Biserica 
Sfintei Învieri (închinare la toate locurile sfinte: 
Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul Mormânt, locul 
unde s-a aflat Sfânta Cruce, etc). Participare la 
Slujba Prohodului Domnului la Aşezământul 
Românesc de la Ierusalim. Cazare și cină la 
Aşezământul Românesc de la Ierihon.

Tarif: 680 EURO
ISRAEL - IERIHON - PAȘTI
7 zile/6 nopți
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Ziua VI: Trezire matinală pentru participarea 
la ceremonia VENIRII SFINTEI LUMINI Ora : 
03:00 - Deplasare cu autocarul la una din 
Porţile Cetăţii Sfinte pentru a încerca intrarea 
în Cetate şi apropierea de Sfântul Mormânt 
(nu se garantează accesul în Cetate). Program 
opţional în Cetate până la ora 15.00. Cazare și 
cină la Aşezământul Românesc de la Ierihon. 

Ziua VII: Ora 00:00 -  PARTICIPAREA LA 
SFÂNTA LITURGHIE DE PAŞTI la Biserica 
Românească de la Ierihon. Mic dejun. Privire 
panoramică asupra  de Mănăstirii Carantania
pe Muntele Ispitirii.  – Hozeva Mănăstirea 
Sfântul Gheorghe (închinare la moaştele 
Sfântului Ioan Iacob Românul). Ne îndreptăm 
spre Valea Iordanului și vom vizita  locul 

botezului Domnului nostru Iisus Hristos. 
Deplasare către ţărmul Mării Moarte. 
Închinare în  Mănăstirea Sfântul Gherasim
de la Iordan Mănăstirii . Închinare în biserica 
“Dudul lui Zaheu” de la Ierihon. Sosire în 
aeroport la ora 19:30. Decolare la ora 22.20. 
Sosire în București la ora 01.10, cursa Blue 
Air 0b 170. 

02 - 08

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 1 noapte cazare la hotel în Tiberias/Nazareth şi 5 nopţi cazare la 
Aşezământul Românesc de la Ierihon (cameră dublă, baie proprie, 
similar 2* în România)
- masă în regim de demipensiune - mic dejun și cină (meniu fix la 
Ierihon, mâncare de post până la Înviere), bufet la 
Nazareth/Tiberias   
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 25 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 880 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) - la ora 05:00, cursa Blue 
Air 0b 169. Decolare la ora 07:00, sosire pe 
Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. 
Deplasare la - închinare în Biserica ce Lod 
adăpostește mormântul și moaștele 
Sfântului Gheorghe. –  Cana Galileii 
închinare în Biserica Ortodoxă ce 
aminteşte de Minunea prefacerii apei în vin 
la nunta din Cana Galileii. Cazare şi cină la 
hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă  – închinare în 
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului, Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului).  – Nazareth
închinare în  Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil
(cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în 
Biserica Romano-Catolică Buna Vestire 
ridicată pe locul unde a fost casa Sfintei 
Familii. Cazare şi cină la hotel în Betleem.
      
Ziua III: Mic dejun. Deplasare la , Ierusalim
pe , unde ne vom Muntele Măslinilor
închina la următoarele locuri sfinte: 
Mănăst irea Ortodoxă a  Înălţăr i i  
Domnului Mănăstirea Pater Noster,  (loc în 
care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”), Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăposteşte Mormântul Maicii 
Domnului şi Grota Trădării. Deplasare pe 
Muntele Sion Biserica  – ne vom închina în 
Adormirii Maicii Domnului, Foişorul „Cina 
cea de Taină” şi Mormântul Sfântului 

Proroc şi Psalmist David. Deplasare la  Zidul 
Plângerii. Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua IV:  Mic dejun. –  închina în Betleem 
Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului (ce 
adăposteşte Peştera în care S-a născut Domnul 
Iisus Hristos şi icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului), . Deplasare în Grota Laptelui
pustiul Iudeii cale de 15 km pentru a ne închina 
în  (accesul în incinta Mănăstirea Sfântul Sava
mănăstirii este permis doar bărbaţilor, 
închinare la moaştele Sf. Sava) şi Mănăstirea 
Sfântul Teodosie cu Peştera Magilor în care se 
află mormintele Sf. Teodosie, Sf. Sofia – mama .
Sf. Sava, Sf. Evloghia – mama Sf. Teodosie, Sf. 
Teodota – mama Sf. Cosma şi Damian. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua V: Mic dejun. Mic dejun. Intrăm în 
Cetatea Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi 
ne închinăm în Biserica ridicată deasupra 
casei în care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, 
în Cetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa 
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, 
Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta 
Cruce, etc).  Participare la Slujba Prohodului 
Domnului la Aşezământul Românesc de la 
Ierusalim. Cazare şi cină la hotel în Ierusalim.

Ziua VI: Trezire matinală pentru participarea 
la ceremonia VENIRII SFINTEI LUMINI Ora : 
03:00 - Deplasare cu autocarul la una din 

ISRAEL - HOTELURI - PAȘTI
7 zile/6 nopți
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Porţile Cetăţii Sfinte pentru a încerca 
intrarea în Cetate şi apropierea de Sfântul 
Mormânt (nu se garantează accesul în 
Cetate). Program opţional în Cetate până la 
ora 15.00. Retur la hotel și odihnă. Cazare și 
cină la hotel în Ierusalim.

Ziua VII: Ora 00:00 - PARTICIPAREA LA 
SFÂNTA LITURGHIE DE PAŞTI la Biserica 

Românească de la Ierusalim. Mic dejun. 
Privire panoramică asupra Mănăstirii 
Carantania de pe Muntele Ispitirii. Deplasare 
la  – închinare înHozeva  Mănăstirea Sfântul 
Gheorghe (închinare la moaştele Sfântului 
Ioan Iacob Românul). Ne îndreptăm spre 
Valea Iordanului și vom vizita locul botezului 
Domnului nostru Iisus Hristos. Deplasare 
către ţărmul Mării Moarte. 

Închinare în  Mănăstirea Sfântul Gherasim
de la Iordan Ierihon. Deplasare în  - privire 
panoramică asupra  Mănăstirii Carantania
de pe Muntele Ispitirii. Așezământul 
Românesc de la Ierihon. Închinare în 
biserica .  Mănăstirii “Dudul lui Zaheu”
Sosire în aeroport la ora 19:30. Decolare la 
ora 22.20. Sosire în București la ora 01.10, 
cursa Blue Air Ob 170. 

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 6 nopţi cazare la hotel  4* - clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program
- taxi pe Muntele Tabor și Mănăstirea Sfântul Sava

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 25 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

02 - 08

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 650 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul din Cluj 
Napoca – plecări (sala de aşteptare) - la ora 
06:00, cursa BlueAir OB3769. Decolare ora 
08:00, sosire pe Aeroportul Ben Gurion la 
ora 11:00. Deplasare la  – Muntele Tabor
î n c h i n a r e  î n  B i s e r i c a  O r t o d ox ă  
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la 
Faţă a Domnului,  Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului).  – Nazareth
închinare în Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil (cu 
Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în Biserica 
Catolică Buna Vestire ridicată pe locul 
unde a fost casa Sfintei Familii. Cazare şi 
cină hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua II: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sfântul Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra 
casei în care s-a născut Sfânta Fecioară 
Maria, în Cetatea Antonia. Parcurgem Via 
Dolorosa (Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, 
Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat 
Sfânta Cruce, etc).  Participare la Slujba 
Prohodului Domnului la Aşezământul 
Românesc de la Ierusalim. Cazare şi cină la 
hotel în Ierusalim.

Ziua I I I :  Trezire matinală pentru 
participarea la ceremonia VENIRII SFINTEI 
LUMINI: Ora 03:00 - Deplasare cu 
autocarul la una din Porţile Cetăţii Sfinte 
pentru a încerca intrarea în Cetate şi 
apropierea de Sf. Mormânt (nu se 
garantează accesul în Cetate). 

Program opţional în Cetate până la ora 15.00. 
Retur la hotel şi odihnă. Cazare şi cină la hotel 
în Ierusalim.

Ziua IV: Ora 00:00 -  PARTICIPAREA LA 
SFÂNTA LITURGHIE DE PAŞTI la Biserica 
Românească din Ierusalim.  Mic dejun. Ne 
îndreptam spre valea Iordanului si vom vizita 
locul botezului Domnului nostru Iisus 
Hristos. Deplasare către ţărmul Mării Moarte. 
Închinare în . Mănăstirea Sfântul Gherasim
Deplasare în  - privire panoramica Ierihon
asupra  de pe Muntele Mănăstirii Carantania
Ispitirii. 

Asezământul Românesc de la Ierihon. 
Închinare în biserica Mănăstirii “Dudul lui 
Zaheu”. Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua V:   Mic dejun. Deplasare către  – Hozeva
Mănăstirea Sfântul Gheorghe (închinare la 
moaştele Sfântului Ioan Iacob Românul). 
Deplasare la  – închinare în Biserica ce Lod
adăposteşte mormântul şi moaştele 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Tur 
panoramic cu autocarul in Tel-Aviv. Sosire la 
aeroport ora 17:00. Decolare 20:00,    la la ora
sosire Cluj Napoca  ora 23:00, cursa Blue ir  la  A
0B 3770.

ISRAEL - HOTELURI - PAȘTI
Plecare din Cluj-Napoca
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- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 4 nopţi cazare la hotel  4* - clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program
- taxi pe Muntele Tabor 

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 20 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

05 - 09

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE



Tarif: 780 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri Coandă 
(Otopeni) – plecări internaţionale (sala de 
aşteptare) - la ora 05:00, cursa Blue Air 0b 
169. Decolare ora 07:00, sosire pe Aeroportul 
Ben Gurion la ora 09:50. Deplasare la  – Lod
închinare în Biserica ce adăposteşte 
mormântul şi moaştele Sfântului Gheorghe. 
Betleem Biserica  – ne vom închina în 
Ortodoxă a Naşterii  Domnului (ce 
adăposteşte Peştera în care S-a născut 
Domnul Iisus Hristos şi icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului), . Grota Laptelui
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare pe lângă 
Marea Moartă până la Taba în Egipt, 
formalitățile de trecere a frontierei, 
continuarea drumului prin deşertul 
muntos spre Sfânta Ecaterina. Închinare în 
Mănăstirea greco – ortodoxă Sfânta 
Ecaterina – cea mai veche mănăstire 
ortodoxă din lume  în care a vieţuit Sf. Ioan 
Scărarul şi Sf. Nil, Filotei, Anastasie, Grigore 
şi în care se găsesc moaştele Sfintei Mare 
Muceniţe Ecaterina; gropniţa cu moastele 
Sf. Stefan Sinaitul, Paraclisul  Sfântului 
Proroc Moise, muzeul mănăstirii – cu o 
importantă colecţie de icoane vechi. Cazare 
şi cină la hotel în Taba.

Ziua III: Mic dejun. Întoarcere în , Israel
scurtă oprire la Marea Moartă, stâlpul de 
piatră - soția lui Lot. Cazare şi cină la hotel în 
Betleem.  

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare către  Hozeva
–  (închinare Mănăstirea Sfântul Gheorghe
la moaştele Sf. Ioan Iacob Românul). Intrare 
în - privire panoramică asupra  Ierihon 
Mănăstirii Carantania de pe Muntele 

Ispitirii şi închinare în Mănăstirea „Dudul lui 
Zaheu” Așezământul Românesc de la  și 
Ierihon Mănăstirea Sfântul . Închinare în 
Gherasim. Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina în: 
Mănăstirea Ortodoxă a Înălţării Domnului, 
Mănăstirea Pater Noster (loc în care 
Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”), Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăpostește Mormântul Maicii 
Domnului Grota Trădării şi . Deplasare pe

Muntele Sion Biserica  – ne vom închina în 
Adormirii Maicii Domnului Foişorul „Cina , 
cea de Taină” şi Mormântul Sfântului Proroc 
şi Psalmist David. Deplasare la Zidul Plângerii. 
Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem. 

Ziua VI: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sfântul Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem  Via Dolorosa
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, 
Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat

ISRAEL - SINAI - SCHIMBAREA LA FAȚĂ
9 zile/8 nopți
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Sfânta Cruce, etc). Cazare şi cină la hotel in 
Nazareth/Tiberias

La ora 22.30 se pleacă spre Mănăstirea 
Ortodoxă “Schimbarea la Faţă” de pe 
Muntele Tabor pentru participare la slujba 
oficiată de Patriarhul Ierusalimului și la 
“Minunea Norului”. 

Ziua VII: Mic dejun.  – ne vom Cana Galileii
închina în Biserica Ortodoxă ce aminteşte 
de Minunea prefacerii apei în vin la nunta 

din Cana Galileii.  – Minunea inmultirii Tabga
celor 5 paini si doi pesti. Cazare şi cină la hotel 
în Nazareth/Tiberias.     

Ziua VIII: Mic dejun.  – închinare în Nazareth
Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil (cu Izvorul Sfintei 
Fecioare Maria) şi în Biserica Romano-
Catolică Buna Vestire ridicată pe locul unde a 
fost casa Sfintei Familii. Vizitarea ruinelor 
oraşului , oraşul cel mai iubit de Capernaum
Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele 
mai multe minuni; vizitarea ruinelor Sinagogii 

şi a casei unde a fost vindecată soacra Sf. Petru 
Cazare şi cină la hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua IX: Mic dejun.  – închinare  Muntele Fericirilor
în Biserica ce aminteşte de minunata Predică de 
pe munte a Domnului.  –Ein Karem  Biserica 
Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (ridicată pe 
locul naşterii Sf. Ioan) şi Izvorul Sfintei Fecioare 
Maria Tel-Aviv. . În funcție de timp, tur panoramic 
cu autocarul în Tel-Aviv și timp liber. Sosire în 
aeroport la ora 19:00. Decolare la ora 22:20, sosire 
Bucureşti la ora 01:10, cursa Blue Air 0b 170.

13 - 21

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 8 nopţi cazare la hotel 4* (clasificare locală)
- masă în regim demipensiune (bufet)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program și deplasările cu 
taxi la Muntele Tabor
- taxe viză 
- ghid local vorbitor de limbă română/engleză la obiectivele din 
Peninsula Sinai

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- 35 euro - tips (bacşiş) pentru  ghid local Egipt, şoferi, personal 
hotelier.

FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 680 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) - la ora 05:00, cursa Blue 
Air Ob 169. Decolare ora 07:00, sosire pe 
Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. 
Deplasare la  – închinare în Biserica ce Lod
adăposteşte mormântul şi moaştele Sf. 
Gheorghe Muntele Sion.  Deplasare pe  – 
ne vom închina în Biserica Adormirii Maicii 
Domnului Foişorul „Cina cea de Taină”,  şi 
Mormântul Sfântului Proroc şi Psalmist 
David. Deplasare la Zidul Plângerii. 
Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Cazare şi cină la Așezământul Românesc de 
la Ierihon.

Ziua II: Mic dejun. Betleem – ne vom 
închina în Biserica Ortodoxă a Naşterii 
Domnului (ce adăposteşte Peştera în care 
S-a născut Domnul Iisus Hristos şi icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului), 
Grota Laptelui. Deplasare în pustiul Iudeii 
cale de 15 km pentru a ne închina în  
Mănăstirea Sf. Sava (accesul în incinta 
mănăstirii este permis doar bărbaţilor, 
închinare la moaştele Sf. Sava) şi 
Mănăstirea Sf. Teodosie cu Peştera Magilor 
în care se află mormintele Sf. Teodosie, Sf. 
Sofia – mama Sf. Sava, Sf. Evloghia – mama 
Sf. Teodosie, Sf. Teodota – mama Sf. Cosma 
şi Damian. Cazare şi cină la Aşezământul 
Românesc de la Ierihon.

Ziua III: Mic dejun. Deplasare la , Ierusalim
pe , unde ne vom Muntele Măslinilor
închina la următoarele locuri sfinte: 
Mănăst i rea  Ortodoxă a  Înălţăr i i  
Domnului Mănăstirea Pater Noster,  (loc în 
care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 

Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”), Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăposteşte Mormântul Maicii 
Domnului şi Grota Trădării. Deplasare la Ein 
Karem Biserica Naşterii Sf. – ne vom închina în 
Ioan Botezătorul (ridicată pe locul naşterii Sf. 
Ioan) şi . Cazare Izvorul Sfintei Fecioare Maria
şi cină la Așezământul Românesc de la Ierihon.

Ziua IV: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sfântul Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa 
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale

Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul 
Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce, 
etc). Cazare şi cină la Aşezământul Românesc 
de la Ierihon.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare către  – Hozeva
închinare în  Mănăstirea Sfântul Gheorghe
(închinare la moaştele Sfântului Ioan Iacob 
Românul). Intrare în  - privire Ierihon
panoramică asupra  de  Mănăstirii Carantania
pe Muntele Ispitirii şi închinare în Mănăstirea 
„Dudul lui Zaheu”. Deplasare către ţărmul 
Mării Moarte.  Mănăstirea Sfântul Gherasim
de la Iordan. Cazare şi cină la hotel în 
Nazareth/Tiberias.

ISRAEL - IERIHON - SCHIMBAREA LA FAȚĂ
7 zile/6 nopți
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Ziua VI: Mic dejun.  Deplasare pe Muntele 
Fericirilor – închinare în Biserica ce 
aminteşte de frumoasa Predică de pe 
munte a Domnului. Vizitarea ruinelor 
oraşului , oraşul cel mai iubit de Capernaum
Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele 
mai multe minuni; vizitarea ruinelor 
Sinagogii şi a casei unde a fost vindecată 
soacra Sf. Petru, închinare în Biserica 
Ortodoxă din Capernaum Tabgha,  – 
Biserica ce aminteşte de minunea înmulţirii 

pâinilor şi peştilor (hrănirea a 5.000 de oameni 
cu 5 pâini şi 2 peşti), . Biserica Sfântul Petru
Cazare şi cină la hotel în Tiberias/Nazareth.
La ora 22.30 se pleacă spre Mănăstirea 
Ortodoxă „Schimbarea la Faţă” de pe 
Muntele Tabor pentru participare la slujba 
oficiată de Patriarhul Ierusalimului şi la 
„Minunea Norului”.

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare la  Iordan – Râul 
Yardenit, loc amenajat pentru a intra în apa

Iordanului. Deplasare la  – Cana Galileii
închinare în Biserica Ortodoxă ce aminteşte 
de Minunea prefacerii apei în vin la nunta din 
Cana Galileii. Deplasare la  –  Nazareth
închinare în  Biserica Ortodoxă Sfântul Gavriil
(cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în 
Biserica Romano-Catolică Buna Vestire 
ridicată pe locul unde a fost casa Sfintei 
Familii. Sosire în aeroport la ora 19:00. 
Decolare la ora 22:20, sosire în Bucureşti la 
ora 01:10, cursa Blue Air Ob 170.      

13 - 19

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 2 nopţi cazare la hotel 3-4*, 4 nopţi cazare la Aşezământul 
Românesc de la Ierihon (echivalent 2* - clasificare locală)
- masă în regim demipensiune (Ierihon - meniu fix, miercuri şi 
vineri mâncare de post, Nazareth/ Tiberias - bufet suedez)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- intrările la obiectivele menţionate în program
- taxi pe Muntele Tabor și la Mănăstirea Sfântul Sava  ACTE NECESARE

  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 25 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz.

FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 680 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) -  la ora 05:00, cursa 
Blue Air 0b 169. Decolare ora 07:00, sosire 
pe Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. 
Deplasare la – închinare în Biserica ce Lod 
adăposteşte mormântul şi moaştele Sf. 
Gheorghe.  Deplasare pe – Muntele Sion 
ne vom închina în Biserica Adormirii Maicii 
Domnului Foişorul „Cina cea de Taină”,  şi 
Mormântul Sfântului Proroc şi Psalmist 
David. Deplasare la . Zidul Plângerii
Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua II: Mic dejun. Betleem – ne vom închina 
în  Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului
(ce adăposteşte Peştera în care S-a născut 
Domnul Iisus Hristos şi icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului), . Grota Laptelui
Deplasare în pustiul Iudeii cale de 15 km 
pentru a ne închina în Mănăstirea Sfântul 
Sava (accesul în incinta mănăstirii este 
permis doar bărbaţilor, închinare la 
moaştele Sf. Sava) şi Mănăstirea Sfântul 
Teodosie cu Peştera Magilor în care se află 
mormintele Sf. Teodosie, Sf. Sofia – mama 
Sf. Sava, Sf. Evloghia – mama Sf. Teodosie, Sf. 
Teodota – mama Sf. Cosma şi Damian. 
Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua III: Mic dejun. Deplasare la ,  Ierusalim
pe , unde ne vom Muntele Măslinilor
închina la următoarele locuri sfinte: 
Mănăst i rea  Ortodoxă a  Înălţăr i i  
Domnului Mănăstirea Pater Noster,  (loc în 
care Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 
Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”), 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”),  Grădina Ghetsimani cu Biserica 

Naţiunilor (ridicată pe locul în care 
Mântuitorul S-a rugat înainte de a fi prins), 
Biserica ce adăpostește Mormântul Maicii 
Domnului şi Grota Trădării.  Deplasare la Ein 
Karem Biserica Naşterii Sf.  – ne vom închina în 
Ioan Botezătorul (ridicată pe locul naşterii Sf. 
Ioan) şi . Cazare Izvorul Sfintei Fecioare Maria
şi cină la hotel în Betleem.  

Ziua IV: Mic dejun. Intrăm în  Cetatea
Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa 
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate  în 

locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, 
Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta 
Cruce, etc). Cazare şi cină la hotel în Betleem.

Ziua V: Mic dejun.  –  Muntele Fericirilor
închinare în Biserica ce aminteşte de 
frumoasa Predică de pe munte a Domnului. 
Vizitarea ruinelor oraşului ,  Capernaum
oraşul cel mai iubit de Mântuitorul Iisus 
Hristos, unde a făcut cele mai multe minuni; 
vizitarea ruinelor Sinagogii şi a casei unde a 
fost vindecată soacra Sfântului Petru, Biserica 
Ortodoxă din Capernaum Tabgha,  – Biserica 
ce aminteşte de minunea înmulţirii pâinilor şi 
peştilor (hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 
pâini şi 2 peşti), . Cazare Biserica Sfântul Petru
şi cină la hotel în Tiberias/Nazareth.

ISRAEL - HOTELURI - SCHIMBAREA LA FAȚĂ
7 zile/6 nopți
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Ziua VI: Mic dejun. Deplasare către  – Hozeva
Mănăstirea Sfântul Gheorghe (închinare la 
moaştele Sf. Ioan Iacob Românul). Intrare în 
Ierihon - privire panoramică asupra 
Mănăstirii Carantania de pe Muntele Ispitirii 
şi închinare în  Mănăstirea „Dudul lui Zaheu”
și . Așezământul Românesc de la Ierihon
Deplasare către ţărmul . Mării Moarte
Închinare în . Mănăstirea Sfântul Gherasim

Cazare şi cină la hotel în Tiberias/Nazareth.
La ora 22.30 se pleaca spre Mănăstirea 
Ortodoxă “Schimbarea la Faţă” de pe Muntele 
Tabor pentru participare la slujba oficiată de 
Patriarhul Ierusalimului și la “Minunea 
Norului”.

Ziua VII: Mic dejun. , locRâul Iordan – Yardenit
amenajat pentru a intra în apa Iordanului.  

Cana Galileii – Biserica Ortodoxă ce 
aminteşte de Minunea prefacerii apei în vin la 
nunta din Cana Galileii.  – închinare Nazareth
în  (cu Izvorul Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil
Sfintei Fecioare Maria) şi în Biserica Romano-
Catolică Buna Vestire ridicată pe locul unde a 
fost casa Sfintei Familii. Sosire în aeroport la 
ora 19:00. Decolare la ora 22:20, sosire în 
Bucureşti la ora 01:10, cursa Blue Air 0b 170.

13 - 19

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti
- taxele de aeroport
- 6 nopţi cazare hotel 3*-4*, clasificare locală
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului
- întâmpinare şi transfer aeroport - hotel - aeroport
- taxi pe Muntele Tabor și la Mănăstirea Sfântul Sava
- intrările la obiectivele menţionate în program

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 25 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 690 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) - la ora 05:00, cursa 
Blue Air 0b 169. Decolare la ora 07:00, 
sosire pe Aeroportul Ben Gurion la ora 
09:50. Deplasare pe  – Muntele Fericirilor
închinare în Biserica ce aminteşte de  
frumoasa Predică de pe munte a 
Domnului. Vizitarea ruinelor oraşului 
Capernaum, oraşul cel mai iubit de 
Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele 
mai multe minuni; vizitarea ruinelor 
Sinagogii şi a casei unde a fost vindecată 
soacra Sf. Petru, închinare în Biserica 
Ortodoxă din Capernaum Tabgha , – 
Biserica ce aminteşte de minunea 
înmulţirii pâinilor şi peştilor (hrănirea a 
5.000 de oameni cu 5 pâini şi 2 peşti), 
Biserica Sfântul Petru  Râul .  Deplasare la
Iordan – Yardenit, loc amenajat pentru a 
intra în apa Iordanului. Cazare şi cină la 
hotel în Betleem.

Ora 22:00 - deplasare în Piaţa Centrală din 
Betleem în fața Bisericii  Nașterii 
Domnului, unde se oficiază Sfânta 
Liturghie care se transmite în întreaga 
lume pe posturile TV.

Ziua II: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie de Crăciun la Aşezământul 
Românesc de la Ierihon.  Masa festivă de 
Crăciun la Așezământul Românesc de la 
Ierihon. Ierihon - privire panoramică asupra 
Mănăstirii Carantania de pe Muntele 
Ispitirii şi închinare în Mănăstirea „Dudul 
lui Zaheu”. Deplasare către ţărmul Mării 
Moarte. Închinare în Mănăstirea Sfântul 
Gherasim de la Iordan . Cazare și cină la 
hotel în Betleem.

Ziua III:  Mic dejun. Deplasare la Mănăstirea 
Sfântul Teodosie cu Peştera Magilor în care 
se află mormintele Sfântului Teodosie, 
Sfintei Sofia – mama Sfântului Sava, Sfintei 
Evloghia – mama Sfântului Teodosie, Sfintei 
Teodota – mama Sfinților Cosma şi Damian. 
Deplasare în pustiul Iudeii cale de 15 km 
pentru a ne închina în Mănăstirea Sfântul 
Sava (accesul în incinta mănăstirii este 
permis doar bărbaţilor, închinare la 
moaştele Sfântului Sava).   Deplasare la 
Betleem Biserica  – ne vom închina în 
Ortodoxă a Naşter i i Domnulu i  ( ce 
adăposteşte Peştera în care S-a născut 
Domnul Iisus Hristos şi icoana făcătoare de 
minuni a  Maicii Domnului), . Grota Laptelui
Cazare și cină la hotel în Betleem.

Ziua IV: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sfântul Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem  Via Dolorosa
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate 
locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul 
Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce, 
etc). Cină şi cazare la hotel în Betleem.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina la 
următoarele locuri sfinte: Mănăstirea 
Ortodoxă a Înălţării Domnului Mănăstirea , 
Pater Noster (loc în care Mântuitorul i-a 

ISRAEL - CRĂCIUN - hoteluri
7 zile/6 nopți
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învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea 
Domnească „Tatăl nostru”),  Mănăstirea
„Dominus Flevit” („Domnul a plâns”), 
Grădina Ghetsimani cu Biserica Naţiunilor 
(ridicată pe locul în care Mântuitorul S-a 
rugat înainte de a fi prins), Biserica ce 
adăposteşte  Mormântul Maicii Domnului
şi . Deplasare pe Grota Trădării Muntele 
Sion Biserica Adormirii  – închinare în 
Maicii Domnului Foişorul „Cina cea de , 
Taină” şi Mormântul Sf. Proroc şi Psalmist 
David. Cazare și cină la hotel în  Betleem. 

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă  – închinare în 
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la Faţă 
a Domnului,  Icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului).  – închinare în Cana Galileii
Biserica Ortodoxă ce aminteşte de Minunea 
prefacerii apei în vin la nunta din Cana Galileii. 
Nazareth Biserica Ortodoxă Sf. – închinare în 
Gavriil (cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în 
Biserica Romano-Catolică Buna Vestire 
ridicată pe locul unde a fost casa Sfintei Familii. 
Cazare șicină la hotel în Nazareth/Tiberias. 

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare către  Hozeva
– închinare în Mănăstirea Sfântul 
Gheorghe (moaştele Sfântului Ioan Iacob 
Românul). Deplasare la . Zidul Plângerii
Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Deplasare la – ne vom închina în Ein Karem 
Biserica Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul 
(ridicată pe locul naşterii Sfântului Ioan) şi 
Izvorul Sfintei Fecioare Maria. Sosire în 
aeroport la ora 19:30. Decolare la ora 22:20. 
Sosire în București la 01:10, cursa Blue Air 
0b 170. 

24 - 30

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet de avion cursă Bucureşti – Tel Aviv – Bucureşti 
- taxele de aeroport 
- întâmpinare și transfer aeroport - hotel - aeroport 
- taxe de viză
- intrări la obiective 
- 6 nopți cazare la hoteluri 4 * – clasificare locală
- masă în regim demipensiune (bufet suedez)
- transport autocar cu aer condiţionat, conform programului

 ACTE NECESARE
  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 25 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 690 EURO
ISRAEL - CRĂCIUN - Ierihon
7 zile/6 nopți

43

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) - la ora 05:00, cursa 
Blue Air 0b 169. Decolare la ora 07:00, 
sosire pe Aeroportul Ben Gurion la ora 
09:50. Deplasare pe  – Muntele Fericirilor
închinare în Biserica ce aminteşte de  
frumoasa Predică de pe munte a 
Domnului. Vizitarea ruinelor oraşului 
Capernaum, oraşul cel mai iubit de 
Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele 
mai multe minuni; vizitarea ruinelor 
Sinagogii şi a casei unde a fost vindecată 
soacra Sf. Petru, închinare în Biserica 
Ortodoxă din Capernaum Tabgha , – 
Biserica ce aminteşte de minunea 
înmulţirii pâinilor şi peştilor (hrănirea a 
5.000 de oameni cu 5 pâini şi 2 peşti), 
Biserica Sfântul Petru  Râul .  Deplasare la
Iordan – Yardenit, loc amenajat pentru a 
intra în apa Iordanului. Cazare şi cină la 
Așezământul Românesc de la Ierihon.

Ora 22:00 - deplasare în Piaţa Centrală din 
Betleem în fața Bisericii  Nașterii 
Domnului, unde se oficiază Sfânta 
Liturghie care se transmite în întreaga 
lume pe posturile TV.

Ziua II: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie de Crăciun la Aşezământul 
Românesc de la Ierihon.  Masa festivă de 
Crăciun la Așezământul Românesc de la 
Ierihon. Ierihon - privire panoramică asupra 
Mănăstirii Carantania de pe Muntele 
Ispitirii şi închinare în Mănăstirea „Dudul 
lui Zaheu”. Deplasare către ţărmul Mării 
Moarte. Închinare în Mănăstirea Sfântul 
Gherasim de la Iordan . Cazare şi cină la 
Așezământul Românesc de la Ierihon.

Ziua III:  Mic dejun. Deplasare în pustiul Iudeii 
cale de 15 km pentru a ne închina la 
Mănăstirea Sfântul Sava (accesul în incinta 
mănăstirii este permis doar bărbaţilor, 
închinare la moaştele Sfântului Sava) şi 
Mănăstirea Sfântul Teodosie cu Peştera 
Magilor în care se află mormintele Sfântului 
Teodosie, Sfintei Sofia – mama Sfântului Sava, 
Sfintei Evloghia – mama Sfântului Teodosie, 
Sfintei Teodota – mama Sfinților Cosma şi 
Damian. Deplasare la  – ne vom Betleem
închina în  Biserica Ortodoxă a Naşterii
Domnului (ce adăposteşte Peştera în care S-a 
născut Domnul Iisus Hristos şi icoana 
făcătoare de minuni a  Maicii Domnului), 
Grota Laptelui. Cazare şi cină la Așezământul 
Românesc de la Ierihon.

Ziua IV: Mic dejun. Intrăm în Cetatea 
Ierusalimului pe poarta Sfântul Ştefan şi ne 
închinăm în Biserica ridicată deasupra casei în 
care s-a născut Sfânta Fecioară Maria, în 
Cetatea Antonia. Parcurgem  Via Dolorosa
(Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale 
Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la Biserica 
Sfintei Învieri (închinare la toate locurile sfinte: 
Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul Mormânt, locul 
unde s-a aflat Sfânta Cruce, etc). Cazare şi cină 
la Așezământul Românesc de la Ierihon.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la , pe Ierusalim
Muntele Măslinilor, unde ne vom închina la 
următoarele locuri sfinte: Mănăstirea 
Ortodoxă a Înălţării Domnului Mănăstirea , 
Pater Noster (loc în care Mântuitorul i-a 



24 - 30

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
– bilet de avion cursă Bucureşti – Tel Aviv – Bucureşti 
– taxele de aeroport 
– întâmpinare și transfer aeroport - hotel - aeroport
– intrări la obiective 
– 1 noapte cazare la Tiberias/Nazareth  3*-4* – clasificare locală, 5 
nopți cazare la Așezământul Românesc de la Ierihon (echivalent 
2* - clasificare locală)
– masă în regim demipensiune (Ierihon - meniu fix, miercuri și 
vineri mâncare de post Nazareth/Tiberias bufet)
– transport autocar cu aer condiţionat, conform programului  ACTE NECESARE

  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 25 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, personal hotelier, transferuri                                                                                                                                         
microbuz

FEBRUARIE DECEMBRIE
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învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea 
Domnească „Tatăl nostru”),  Mănăstirea
„Dominus Flevit” („Domnul a plâns”), 
Grădina Ghetsimani cu Biserica Naţiunilor 
(ridicată pe locul în care Mântuitorul S-a 
rugat înainte de a fi prins), Biserica ce 
adăposteşte  şi Mormântul Maicii Domnului
Grota Trădării Muntele Sion.  – închinare în 
Biserica Adormirii Maicii Domnului, 
Foişorul „Cina cea de Taină” şi Mormântul 
Sfântul Proroc şi Psalmist David. Cazare și 
cină la Așezământul Românesc de la Ierihon.

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare la Muntele 
Tabor Biserica Ortodoxă  – închinare în 
“Schimbarea la Faţă” (locul Schimbării la Faţă 
a Domnului,  Icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului).  – închinare în Cana Galileii
Biserica Ortodoxă ce aminteşte de Minunea 
prefacerii apei în vin la nunta din Cana Galileii. 
Nazareth Biserica Ortodoxă Sf. – închinare în 
Gavriil (cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în 
Biserica Romano-Catolică Buna Vestire 
ridicată pe locul unde a fost casa Sfintei Familii. 
Cazare șicină la hotel în Nazareth/Tiberias. 

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare către  Hozeva
– închinare în Mănăstirea Sfântul 
Gheorghe (moaştele Sfântului Ioan Iacob 
Românul). Deplasare la . Zidul Plângerii
Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Deplasare la – ne vom închina în Ein Karem 
Biserica Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul 
(ridicată pe locul naşterii Sfântului Ioan) şi 
Izvorul Sfintei Fecioare Maria. Sosire în 
aeroport la ora 19:30. Decolare la ora 22:20. 
Sosire în București la 01:10, cursa Blue Air 
0b 170. 



Tarif: 550 EURO + 650 USD

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Henri 
Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale 
(sala de aşteptare) la ora 19:30. Decolare 
spre Cairo la ora 21:40 cursa TK1046, 
aterizare Istanbul 23:00. Decolare 00:35, 
cursa TK 692.

Ziua II: Mic dejun. Sosire în la ora Cairo 
01:45. Transfer la hotel – Cairo, cazare. Mic 
dejun. Ora 09:00 , Vizitarea platoului Giza
locul unde se găsesc cele 3 piramide şi 
Sfinxul, apoi se va merge la o Fabrică de 
Parfum. Ziua se încheie cu Muzeul de 
Egiptologie.  Cazare şi cină la hotel în Cairo.
      
Ziua III: Mic dejun. Plecare ora 08:00. 
Închinare în  Mănăstirea Sfântul Macarie
(moaştele Sfântului Macarie Egipteanul, 
Sfântului Macarie Alexandrinul, Sfântului 
Macarie Cetăţeanul, mormântul şi o parte 
din moaştele Sfântului Ioan Botezătorul). 
Mănăstirea Sfântul Paisie cel Mare 
(moaştele Sfântului Paisie cel Mare), 
Mănăstirea El Surian (copacul Sfântului 
Efrem Sirul şi părticele din mai multe sfinte 
moaşte), Mănăstirea El Paramous 
(moaştele Sfinților Maxim şi Dometie, 
Moise cel Negru şi ale Sfântului Gheorghe). 
Plecare spre . Cazare şi cină la Alexandria
hotel în Alexandria. 

Ziua IV: Mic dejun.  -  Alexandria Catedrala 
Sfântul Marcu (moaştele Sf. Ap. Marcu, 
mormântul Sf. Ap. Marcu, moaştele 
martirilor din El Fayoum, ep. Dioscor), 
oprire lângă , Biblioteca din Alexandria
locul celebrului Far considerat una din cele 
7 minuni ale lumii),  Mănăstirea Sfântul  
Mina (moaştele Sf. Mina şi ale papei Chiril al 
VI-lea).  Cazare şi cină la hotel în Cairo.

Ziua V: Mic dejun. Plecare spre .   El Fayoum
Mănăstirea El-Azab (moaştele Sf. Abraam, 
episcop al Fayoum-ului, parte din Sfânta 
Cruce, precum şi alte sfinte moaşte printre 
care Sf. Gheorghe, Sf. Ştefan, Sf. Marcu), 
Mănăstirea Sf. Arhanghel Gabriel (Deir El-
Malak), construită în sec. al VII-lea, 
Mănăstirea Sfintei Fecioare El Hamamat 
(zidurile mănăstirii au fost susţinute de 
albine). Cazare și cină la hotel în El Menia.

Ziua VI: Mic dejun.  Mănăstirea El Mouharak
(singura mănăstire binecuvântată de Pruncul 
Iisus, situată chiar în centrul Egiptului, după 
cuvântul Scripturii care zice: în mijlocul 
Egiptului să fie un altar al Domnului), 
Mănăstirea Drunka (ultimul loc unde a stat Sf.  

Familie în timpul exilului în Egipt. Aici au loc 
dese apariţii ale Maicii Domnului). Cazare şi 
cină la hotel în Luxor. 

Ziua VII: Mic dejun. Plecare la ora 07:00. Se 
vizitează Monumentele antice de pe malul 
vestic al Nilului: mormintele faraonilor din 
Valea Regilor cu o vechime de peste 3000 de 
ani, impresionantul Templu al Reginei 
Hatshepsut de la Deir el Bahri, Coloşii lui 
Memnon – Templul Karnak, dedicat zeului 
Amon-Ra. Ora 18:00 - deplasare către 
Hurgada. Cazare și cină la hotel în Hurgada.

Ziua VIII: Mic dejun. Mănăstirea Sf. Pavel 
(sec. al V-lea) – moaştele Sfântului Pavel 
Tebeul şi  Mănăstirea Sf. Antonie cel Mare

EGIPTUL CREȘTIN
12 zile/10 nopți
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(sec. al IV-lea) – mormântul în care se 
odihneşte Sfântul Antonie cel Mare. 
Plecare spre . Cazare şi cină la Ein Sokhna
hotel în Ein Sokhna.

Ziua IX: Mic dejun. Deplasare prin 
Peninsula Sinai către  Muntele Sinai
(drumul durează aproximativ 10 ore de 
mers cu autocarul). Cazare şi cină la hotel în 
staţiunea Sfânta Ecaterina.

Ziua X: Mic dejun la hotel, apoi închinare în 
Mănăstirea Sfânta Ecaterina (moaştele  

Sfintei Ecaterina, Rugul Aprins, Osuarul – 
moaştele Sfântului Ştefan Sinaitul). Deplasare 
către . Cazare şi cină la hotel în Cairo.Cairo

Ziua XI: Mic dejun. Zi dedicată locurilor prin 
care Sf. Familie a trecut în timpul fugii în Egipt. 
Biserica Fecioarei Maria din El Zeitoun, 
construită după ce Fecioara Maria i-a apărut 
Paşei Khalil Ibrahim şi i-a cerut să construiască 
o biserică, promiţându-i acestuia că îşi va face 
apariţia în acel loc timp de 50 de ani,  El
Muallaka Biserica , dedicată Sfintei Fecioare, 
Sfântul Gheorghe Biserica Sfinților Serghie și ,  

Vah (la baza altarului se găseşte peştera ce 
a adăpostit Sfânta Familie), Biserica 
Sfântul Mercurie, loc unde a poposit 
Sfânta Familie. Opţional, ora 22.00 - 
plimbare pe Nil cu un vas de croazieră, cină 
şi program artistic specific egiptean (2 ore / 
40 EURO). 

Ziua XII: Transfer către aeroport, ora 02:40 
decolare spre Istanbul, cursa TK693, 
aterizare la ora 05.50. Decolare din Istanbul 
ora 07:10, cursa TK1043. Sosire în Bucureşti 
la ora 08:30.

03 - 14 04 - 15

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

- asigurare medicală  (până la vârsta de 79 ani inclusiv), este 
asigurare de tip STANDARD şi este încheiată la Societatea de 
Asigurare CITY INSURANCE, doar pt. persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în România
-  preot însoţitor

  SERVICIILE INCLUSE
- bilet TURISH AIRLINES avion Bucureşti-Cairo, Cairo-Bucureşti
- transport autocar cu aer condiţionat în Egipt
- 10 nopți cazare în camere duble hoteluri 3* și 4* (4 nopți Cairo; 1 
noapte Alexandria, 1 noapte El Menia, 1 noapte Hurghada; 1 
noapte El Sokhna ; 1 noapte Luxor, 1 noapte  Sf. Ecaterina)
- masă în regim de demipensiune (mic dejun și cină)
- viză pentru Egipt
- ghid egiptean vorbitor de limbă română/engleză
- intrările la obiectivele cu caracter religios  ACTE NECESARE

  - paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
  - 40 euro - tips ( bacşiş ) pentru şofer, ghid și personal hotelier
  - intrări opționale.

FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 300 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
– Giurgiu – Pleven – – închinare în Sofia 
Catedrala Alexandru Nevski Biserica  și în 
Sfânta Sofia Mănăstirea Rila. Deplasare la  
–  c a z a r e  ş i  c i n ă  H o t e l  Tz a r e v  
Vrah/Mănăstirea Rila.

Ziua II: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Rila  - Kulata – 
Serres – Ouranopolis. Cazare Ouranopolis.

Ziua III: Ora 06.30 – plecare cu vaporul la 
Mănăstirea Dohiariu. Deplasare cu 
microbuzul  spre  - Mănăstirea Xenofont 
Mănăstirea Sfântul Pantelimon (Rusicon) 
– , cazare.  Schitul Sfântul Andrei

Ziua IV: Deplasare cu maşina către 
Mănăstirea Vatoped vizitarea   – cazare, 
Chiliei Sfântului Ipatie*  – mers pe jos cca. 
30 minute. 

Ziua V: De la Vatoped deplasare cu maşina 
către  –   – Karyes Mănăstirea Cutlumuş
Schitul Sfântul I l ie Mănăstirea  – 
Pantokrator Mănăstirea Stavronichita –  – 
Mănăstirea Iviron  Mănăstirea Filotheu –  – 
Mănăstirea Karacalu Schitul Lacu – , 
cazare.

Ziua VI: Plecare de la , Schitul Lacu
deplasare cu maşina – Izvorul Sfântului 

Athanasie Mănăstirea Marea Lavră Schitul  –  – 
Românesc Prodromu, cazare. În funcţie de 
timpul avut la dispoziţie, se va vizita Peştera 
Sfântului Athanasie Athonitul.

Ziua VII: De la , deplasare cu Schitul Prodromu
maşina spre . Traversare cu Portul Dafni
vaporul la (ora de plecare 12.00, Ouranopolis 
ora de sosire: 14.00). Plecare spre , Salonic
închinare la moaştele Sfântului Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir Catedrala Mitropolitană , 

cu moaştele , Sfântului Grigore Palama
Biserica Panaghia  Dexia Rotonda Arcul lui , , 
Galeriu Piata Aristotel, . Cazare Salonic.

Ziua VIII: Mic dejun. Plecare spre Bucureşti, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului 
Patriarhiei, în funcţie de traficul auto și de 
formalităţile vamale.

*Pentru perioada 24 - 31 martie, nu se 
vizitează Chilia Sfântului Ipatie.

GRECIA - SFÂNTUL MUNTE ATHOS I
8 zile/7 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu microbuz 
- cazare 1 noapte la Hotel Tzarev Vrah – Mănăstirea Rila în cameră 
dublă cu demipensiune (cina este menu fix, miercuri și vineri 
mâncare de post, cât și în posturile din an)
- cazare 2 nopți la hotel (Ouranopolis și Salonic) în camere duble 
- 1 mic dejun la Salonic.
- însoțitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- deplasarea cu mașina pe Muntele Athos, deplasarea cu vaporul, 
taxa de intrare (aprox. 180 euro/pers. – suma variază în funcție de 
prețurile practicate de autoritățile locale și poate fi modificată)
- masa la Ouranopolis
- 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 minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

24 - 31 21 - 28 05 - 12 03 - 10

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 300 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
– Giurgiu – Pleven – – închinare în Sofia 
Catedrala Alexandru Nevski Biserica  și în 
Sfânta Sofia Mănăstirea Rila. Deplasare la  
–  c a z a r e  ş i  c i n ă  H o t e l  Tz a r e v  
Vrah/Mănăstirea Rila.

Ziua II: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Rila  - Kulata – 
Serres – Ouranopolis. Cazare Ouranopolis.

Ziua III: Ora 06.30 – plecare cu vaporul la 
Mănăstirea Dohiariu. Deplasare cu 
microbuzul  spre  - Mănăstirea Xenofont 
Mănăstirea Sfântul Pantelimon (Rusicon) 
– , cazare.  Schitul Sfântul Andrei

Ziua IV: Deplasare cu maşina către 
Mănăstirea Esfigmenu Mănăstirea   – 
Zografu Mănăstirea  Hilandaru –  – 
Mănăstirea Vatoped, cazare.

Ziua V: De la Vatoped deplasare cu maşina 
către  –   – Karyes Mănăstirea Cutlumuş
Schitul Sfântul I l ie Mănăstirea  – 
Pantokrator Mănăstirea Stavronichita –  – 
Mănăstirea Iviron  Mănăstirea Filotheu –  – 
Mănăstirea Karacalu Schitul Lacu – , 
cazare.

Ziua VI: Plecare de la , Schitul Lacu  

deplasare cu maşina – Izvorul Sfântului
Athanasie Mănăstirea Marea Lavră Schitul  –  – 
Românesc Prodromu, cazare. În funcţie de 
timpul avut la dispoziţie, se va vizita Peştera 
Sfântului Athanasie Athonitul.

Ziua VII: De la , deplasare cu Schitul Prodromu
maşina spre . Traversare cu Portul Dafni
vaporul la (ora de plecare 12.00, Ouranopolis 
ora de sosire: 14.00). Plecare spre , Salonic

închinare la moaştele Sfântului Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir Catedrala Mitropolitană , 
cu moaştele , Sfântului Grigore Palama
Biserica Panaghia  Dexia Rotonda Arcul lui , , 
Galeriu Piata Aristotel, . Cazare Salonic.

Ziua VIII: Mic dejun. Plecare spre Bucureşti, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului 
Patriarhiei, în funcţie de traficul auto și de 
formalităţile vamale.

GRECIA - SFÂNTUL MUNTE ATHOS II
8 zile/7 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu microbuz 
- cazare 1 noapte la Hotel Tzarev Vrah – Mănăstirea Rila în cameră 
dublă cu demipensiune (cina este menu fix, miercuri și vineri 
mâncare de post, cât și în posturile din an)
- cazare 2 nopți la hotel (Ouranopolis și Salonic) în camere duble 
- 1 mic dejun la Salonic.
- însoțitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- deplasarea cu mașina pe Muntele Athos, deplasarea cu vaporul, 
taxa de intrare (aprox. 230 euro/pers. – suma variază în funcție de 
prețurile practicate de autoritățile locale și poate fi modificată)
- masa la Ouranopolis
- 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 minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

26.5 - 02.6 16 - 23 07 - 14 25.8 - 01.9 15 - 22 06 - 13

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 255 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta – 
Giurgiu – Pleven – Sofia - Kulata - Serres - 
Ouranopolis. Cazare Ouranopolis.

Ziua II: Ora 06.30 - plecare cu vaporul la   
Mănăstirea Dohiariu. Deplasare cu 
microbuzul spre Mănăstirea Xenofont - 
Mănăstirea Sfântul Pantelimon (Rusicon) - 
S c h i t u l  S f â n t u l  A n d r e i ,  c a za r e .

Ziua III: Deplasare cu mașina către 
Mănăstirea Vatoped  Mănăstirea  -
Cutlumuș Mănăstirea -  – Schitul Sfântul Ilie
Pantokrator -  - Mănăstirea Stavronichita
Mănăstirea Iviron Mănăstirea Filotheu -  - 
Mănăstirea Karacalu Schitul Lacu - , cazare.  

Ziua IV: Plecare de la Schitul Lacu, deplasare 
cu maşina –  - Izvorul Sfântului Athanasie
Mănăstirea Marea Lavră  -Schitul  
Românesc Prodromu, cazare. În funcție de 
timpul avut la dispoziție, se va vizita Peștera 
Sfântului Athanasie Athonitul.

Ziua V: De la Schitul Românesc Prodromu 
deplasare cu mașina spre Portul Dafni. 
Traversare cu vaporul la Ouranopoli. Plecare 
spre , închinare la moaștele Tesalonic
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie 
  

I zvo râto r u l  d e  M i r  -  î n c h i n a re  î n  
CatedralaMitropolitană în care se află 
moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama - 
Ocrotitorul Ortodoxiei Biserica , închinare în 
Panaghia Dexia icoana făcătoare de , aici se află 
minuni a Maicii Domnului. Închinare și vizită a 
Bisericii Rotonda, cu hramul Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință,

 

GRECIA - SFÂNTUL MUNTE ATHOS III
6 zile/5 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu microbuz 
- cazare 2 nopți la hotel (Ouranopolis și Salonic) în camere duble 
- 1 mic dejun la Salonic.
- însoțitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- deplasarea cu mașina pe Muntele Athos, deplasarea cu vaporul, 
taxa de intrare (aprox. 180 euro/pers. – suma variază în funcție de 
prețurile practicate de autoritățile locale și poate fi modificată)
- masa la Ouranopolis
- 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 minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

monument istoric de mare valoare spirituală și 
culturală, , simbol al orașului,Arcul lui Galeriu  
Piața Aristotel din centrul orașului Salonic.  
Cazare în Salonic.
 
Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre Bucureşti, sosire 
în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei, în 
funcţie de traficul auto și de formalităţile vamale. 

12 - 17 14 - 19 14 - 19 25 - 30 30.7 - 04.8 03 - 08 15 - 20

 24 - 29 22 - 27

IUNIEMAIIANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
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Tarif: 315 EURO

Ziua I:  Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia – 
Promahonas – Serres – . Cazare și Kavala
cină în Kavala.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la Mănăstirea 
Sfântul Gheorghe Karslides, Mărturisitorul 
din Sipsa Drama (închinare la moaștele 
Sfântului Gheorghe, Noul Mărturisitor). 
Trecere pe lângă Amfipoli (oraș menționat 
în Noul Testament, legat de Călătoriile 
Misionare ale Sfântului Apostol Pavel).  
Oprire la Mănăstirea Sfânta Mare Muceniță 
Anastasia, Izbăvitoarea de otrăvuri. 
Deplasare spre Salonic, oprire la  Suroti
pentru închinare în Mănăstirea Sfântul 
Ioan Evanghelistul mormântul  și la 
Sfântului Cuvios Paisie Agioritul .  
Deplasare spre Salonic. Cazare și cină 
Salonic. Participare la Slujba de Înviere în 
Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul orașului 
Salonic. Biserică ridicata în prima jumătate 
a secolului al V-lea, pe locul unde a fost 
martirizat Sfântul Dimitrie.
      
Ziua III: Salonic: tur pietonal – vizitarea 
centrului istoric al oraşului: Biserica   
Sfântul Gheorghe (cea mai veche biserică 
din Grecia, sec. al V-lea, construită inițial ca 
mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul lui 
Galeriu (monument situat pe Calea Ignatia, 
ridicat în anul 304 d.Hr., din porunca 
împăratului Galeriu în amintirea victoriei 
romanilor asupra perşilor din anul 297), 

închinare la moaştele Sfântului Vasile cel 
Nou în (construită în Biserica Sfânta Sofia
sec. al VII-lea după modelul Bisericii Sfânta 
Sofia din Constantinopol) şi la moaştele 
Sfântului Grigorie Palama care se află în 
Catedrala Mitropolitană din Salonic (cu 
hramul Sfântului Grigorie Palama, prima 
biserică a fost construită în sec. al VIII-lea), 
Turnul Alb (simbol al oraşului, sec. al XV-lea, 
de-a lungul timpului a avut numeroase nume 
și funcțiuni: fortăreață, închisoare și loc 
pentru execuții, apărare aeriană, stație 
meteorologică și muzeu).  Cazare și cină în 
Salonic. 

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare spre , Kalambaka
oprire la Mănăstirea Sfânta Muceniță 
Paraschevi din Valea Tembi (închinare la 
moaștele Sfintei Mare  MucenițeParaschevi 
Romana). Tot aici se află și un izvor cu apă 
tămăduitoare pentru cei care au probleme cu 
ochii. În funcție de program, închinare în 
mănăstirile din Ansamblul monastic de la 
Meteora. Cazare și cină în Kalambaka. 

  Mic dejun. Plecare spre România, Ziua V:
sosire în București la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

GRECIA DE PAȘTI
5 zile/4 nopți
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06 - 10

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat  
- 4 nopţi cazare în cameră dublă la hoteluri 3* (clasificare locală)  
cu demipensiune  
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora)
- asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.



Tarif: 345/395 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia –  
Promahonas – Serres – Salonic (al doilea 
oraș ca mărime din Grecia. Numele orașului 
vine de la Thessalonica, soția lui Cassandru, 
cel care a fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Biserica Sfântul Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir (închinare la moaştele 
Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir). 
Salonic: tur pietonal – vizitarea centrului 
istoric al oraşului: Biserica Sfântul   
Gheorghe (cea mai veche biserică din 
Grecia, sec. al V-lea, construită inițial ca 
mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul lui 
Galeriu (monument situat pe Calea Ignatia, 
ridicat în anul 304 d.Hr., din porunca 
împăratului Galeriu în amintirea victoriei 
romanilor asupra perşilor din anul 297), 
închinare la moaştele Sfântului Vasile cel 
Nou în  (construită în Biserica Sfânta Sofia
sec. al VII-lea după modelul Bisericii Sfânta 
Sofia din Constantinopol) şi la moaştele 
Sfântului Grigorie Palama care se află în 
Catedrala Mitropolitană din Salonic (cu 
hramul Sfântului Grigorie Palama, prima 
biserică a fost construită în sec. al VIII-lea), 
Turnul Alb (simbol al oraşului, sec. al XV-
lea, de-a lungul timpului a avut numeroase 
nume și funcțiuni: fortăreață, închisoare și 
loc pentru execuții, apărare aeriană, 
stațiemeteorologică și muzeu).  Plecare 
spre Atena, cazare (cină).

Ziua III: Mic dejun. Deplasare către Portul 
Pireu (cel mai mare port al Greciei), traversare 
cu feribotul Pireu – Eghina. În  închinare  Eghina
la moaştele Sfântului Nectarie Taumaturgul în 
Mănăstirea Sfânta Treime (Biserica mănăstirii 
unde a viețuit Sfântul Nectarie a fost ridicată 
pe ruinele unei vechi biserici bizantine, între 
1904 – 1910 și a fost închinată Sfintei Treimi. 
Odată cu canonizarea sfântului Nectarie, 
mănăstirea a primit și acest hram. Deasupra 
locașului nou se află veche mănăstire, chilia și 
mormântul Sfântului Nectarie). Traversare cu 
feribotul Eghina – Pireu, deplasare la Nea 
Makri, închinare la moaștele Sfântului Efrem

cel Nou în Mănăstirea Sfântului Efrem cel 
Nou (sfântul a fost călugăr în această 
mănăstire, care la acea vreme avea hramul 
Bunei Vestiri și a fost martirizat de către turci 
în timpul invaziei otomane în sec. al XV-lea. 
Sfintele sale moaște au fost descoperite în 
chip minunat în anul 1945 și așezate în 
actuala mănăstire. Tot aici este și copacul pe 
care a fost martirizat sfântul). Cazare Atena  
(cină).

Ziua IV: Mic dejun. Plecare spre , Kalambaka
cu oprire în (a doua ca dimensiune a Evia 
Greciei după Insula Creta), închinare la 
moaştele Sfântului Ioan Rusul în Biserica 
Sfântul Ioan Rusul din Prokopi (a fost ridicată   

GRECIA la Sfinții Nectarie, Ioan Rusul, Efrem cel Nou
6 zile/5 nopți
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în anul 1951 şi la moaştele Sfântului Cuvios 
David în Mănăstirea Cuviosului David (nu se 
cunoaste cu exactitate data înființării mănăstirii, 
însă se știe că Sfântul Cuv. David a ctitorit 
prezenta biserică pe locul alteia, mai vechi. 
Sfântul a viețuit în jurul anului 1550. În această 
mănăstire a viețuit și părintele Iacov Tsalikis, iar 
mormântului lui se află în apropierea bisericii). 
Traversare cu feribotul Agiokampos – Glyfa.  
Continuare spre Kalambaka, cazare (cină).

Ziua V: Mic dejun.  (numele Kalambaka
orașului este de origine turcă, înseamnă 
“Cetate puternică” și provine de la faptul că a 
fost cu greu cucerit de Imperiul Otoman, 
datorită rezistenței opuse de către locuitorii 
orașului, favorizată și de poziționarea 
strategică a cetății înconjurată de munți), în 
funcţie de program, închinare în mănăstirile 
din Ansamblul Monastic MeteoraPlecare 
spre ,  opr ire  la      Salonic Mănăstirea  
      

Sfânta Paraskevi din Valea Tembi (închinare 
la moaştele Sfintei Mucenițe Paraschevi. Tot 
aici, se află şi un izvor cu apă tămăduitoare 
pentru cei care au probleme cu ochii). Cazare 
în Salonic (cină).

Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

21 - 26 12 - 17 09 - 14 07 - 12 07 - 12 13 - 18

21 - 26 13 - 18

15 - 20

22 - 27

29.09 - 04.10

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat 
- 5 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) cu 
mic dejun / demipensiune (în funcţie de programul ales)
- feribot Pireu - Eghina – Pireu (Insula Eghina)
- feribot Agiokampos – Glyfa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora)
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

FEBRUARIE DECEMBRIE

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.
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Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia –  
Promahonas – Serres – Salonic (al doilea 
oraș ca mărime din Grecia. Numele orașului 
vine de la Thessalonica, soția lui Cassandru, 
cel care a fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. Salonic: tur pietonal – 
vizitarea centrului istoric al oraşului:  
Biserica Sfântul Dimitrie (închinare la 
moaştele Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir),  (cea mai  Biserica Sfântul Gheorghe
veche biserică din Grecia, sec. al V-lea, 
construită iniț ia l  ca mausoleu al  
împăratului Galeriu),  Arcul lui Galeriu
(monument situat pe Calea Ignatia, ridicat 
în anul 304 d.Hr., din porunca împăratului 
Galeriu în amintirea victoriei romanilor 
asupra perşilor din anul 297), închinare la 
moaştele Sfântului Vasile cel Nou în 
Biserica Sfânta Sofia (construită în sec. al 
VII-lea după modelul Bisericii Sfânta Sofia 
din Constantinopol) şi la moaştele Sfântului 
Grigorie Palama care se află în Catedrala 
Mitropolitană din Salonic (cu hramul 
Sfântului Grigorie Palama, prima biserică a 
fost construită în sec. al VIII-lea), Turnul Alb 
(simbol al oraşului, sec. al XV-lea, de-a 
lungul timpului a avut numeroase nume și 
funcțiuni: fortăreață, închisoare și loc 
pentru execuții, apărare aeriană, stație 
meteorologică și muzeu). Plecare spre 
Kalambaka, oprire la Mănăstirea Sfânta 
Paraskevi din Valea Tembi (închinare la   

moaştele Sfintei Paraschevi. Tot aici se află şi 
un izvor cu apă tămăduitoare pentru cei cu  
probleme la ochi). Cazare la hotel în 
Kalambaka (cină).

Ziua III: Mic dejun.  (numele Kalambaka
orașului este de origine turcă, înseamnă 
“Cetate puternică” și provine de la faptul că a 
fost cu greu cucerit de Imperiul Otoman, 
datorită rezistenței opuse de către locuitorii 
orașului, favorizată și de poziționarea 
strategică a cetății înconjurată de munți), în 
funcţie de program, închinare în mănăstirile 
d i n     A n s a m b l u l  M o n a s t i c  M e t e o ra

De-a lungul timpului au fost în această zonă 
mai multe mănăstiri, schituri, chili, dintre 
care astăzi doar șase mai sunt active). Plecare 
spre Atena, cazare (cină).

Ziua IV: Mic dejun matinal.  Deplasare la Nea 
Makri participare la Sfânta Liturghie de  - 
hramul Sfântului Efrem cel Nou, închinare la 
moaștele Sfântului Efrem cel Nou în 
Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou (sfântul 
a fost călugăr în această mănăstire, care la 
acea vreme avea hramul Bunei Vestiri și a 
fostmartirizat de către turci în timpul invaziei 
o t o m a n e  î n  s e c .  a l  X V - l e a .  

GRECIA  la SFÂNTUL EFREM CEL NOU
6 zile/5 nopți
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 S f i n t e l e  s a l e  m o a ș t e  a u  f o s t  
descoperite în chip minunat în anul 
1945 și așezate în actuala mănăstire. Tot 
aici este și copacul pe care a fost 
martirizat sfântul). Deplasare către 
Portul Pireu (cel mai mare port al 
Greciei), traversare cu feribotul Pireu – 
Eghina. În Eghina închinare la moaştele 
Sfântului Nectarie Taumaturgul în 
Mănăstirea Sfânta Treime (Biserica 
mănăstir i i unde a viețuit Sfântul 
Nectarie a fost ridicată pe ruinele unei 
v e c h i  b i s e r i c i  b i z a n t i n e ,  î n t r e  

1904 – 1910 și a fost închinată Sfintei Treimi. 
Odată cu canonizarea Sfântului Nectarie, 
mănăstirea a primit și acest hram. Deasupra 
locașului nou se află vechea mănăstire, chilia și 
mormântul Sfântului Nectarie). Traversare cu 
feribotul Eghina – Pireu, revenire la . Atena
Cazare Atena (cină).

Ziua V: Mic dejun.  Deplasare spre  Insula Evia
(a doua ca dimensiune a Greciei după Insula 
Creta) pentru închinare la moaştele Sfântului 
Ioan Rusul Biserica Sfântul Ioan Rusul din  în 
Prokopi (a fost ridicată în anul 1951, an în care 

au fost mutate sfintele moaște, care inițial au 
fost așezate în Biserica Sfinților Constantin și 
Elena). Plecare către Salonic cu oprire la 
Mănăstirea Kato Xenia (închinare la o parte 
din Brâul Maicii Domnului și la icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului, 
”Xenia” (Străina), ajunsă în chip minunat aici). 
Cazare Salonic (cină).  

Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat  
- 5 nopţi cazare în cameră dublă la hoteluri 3* (clasificare locală) 
cu mic dejun / demipensiune (în funcţie de programul ales)  
- feribot Pireu - Eghina – Pireu (Insula Eghina)
- feribot Agiokampos – Glyfa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora)
- asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

02 - 07
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Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia –  
Promahonas – Serres –  (al doilea Salonic
oraș ca mărime din Grecia. Numele orașului 
vine de la Thessalonica, soția lui Cassandru, 
cel care a fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. Salonic: tur pietonal – 
vizitarea centrului istoric al oraşului:  
Biserica Sfântul Dimitrie (închinare la 
moaştele Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir),  (cea mai  Biserica Sfântul Gheorghe
veche biserică din Grecia, sec. al V-lea, 
construită iniț ial  ca mausoleu al  
împăratului Galeriu),  Arcul lui Galeriu
(monument situat pe Calea Ignatia, ridicat 
în anul 304 d.Hr., din porunca împăratului 
Galeriu în amintirea victoriei romanilor 
asupra perşilor din anul 297), închinare la 
moaştele Sfântului Vasile cel Nou în 
Biserica Sfânta Sofia (construită în sec. al 
VII-lea după modelul Bisericii Sfânta Sofia 
din Constantinopol) şi la moaştele Sfântului 
Grigorie Palama care se află în Catedrala 
Mitropolitană din Salonic (cu hramul 
Sfântului Grigorie Palama, prima biserică a 
fost construită în sec. al VIII-lea), Turnul Alb 
(simbol al oraşului, sec. al XV-lea, de-a 
lungul timpului a avut numeroase nume și 
funcțiuni: fortăreață, închisoare și loc 
pentru execuții, apărare aeriană, stație 
meteorologică și muzeu). Plecare spre 
Kalambaka, oprire la Mănăstirea Sfânta 
Paraskevi din Valea Tembi (închinare 
lamoaştele Sfintei Paraschevi. Tot aici se 
      

află şi un izvor cu apă tămăduitoare pentru cei 
cu  probleme la ochi). Cazare la hotel în 
Kalambaka (cină).

Ziua III: Mic dejun.   (numele Kalambaka
orașului este de origine turcă, înseamnă 
“Cetate puternică” și provine de la faptul că a 
fost cu greu cucerit de Imperiul Otoman, 
datorită rezistenței opuse de către locuitorii 
orașului, favorizată și de poziționarea strategică 
a cetății înconjurată de munți), în funcţie de 
program, închinare în mănăstirile din 
Complexul Monastic MeteoraNumele de 
Meteora  v ine  de  la  Cuv.  Atanasie,  

 fondatorul Mănăstirii Marea Meteoră în sec. 
al XIV-lea. De-a lungul timpului au fost în 
această zonă mai multe mănăstiri, schituri, 
chili, dintre care astăzi doar șase mai sunt 
active). Plecare spre Atena, cazare (cină).

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare către Portul 
Pireu (cel mai mare port al Greciei), 
traversare cu feribotul Pireu – Eghina. În 
Eghina închinare la moaştele Sfântului 
Nectarie Taumaturgul Mănăstirea Sfânta  în 
Treime (Biserica mănăstirii unde a viețuit 
Sfântul Nectarie a fost ridicată pe ruinele unei 

GRECIA  la SFÂNTUL IOAN RUSUL
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vechi biserici bizantine, între  1904 – 1910 
și a fost închinată Sfintei Treimi. Odată cu 
canonizarea Sfântului Nectarie, mănăstirea 
a primit și acest hram. Deasupra locașului 
nou se află vechea mănăstire, chilia și 
mormântul Sfântului Nectarie). Traversare 
cu feribotul Eghina – Pireu, deplasare la 
Nea Makri, închinare la moaștele Sfântului 
Efrem cel Nou în Mănăstirea Sfântului 
Efrem cel Nou (sfântul a fost călugăr în 
această mănăstire, care la acea vreme avea 
hramul Bunei Vestiri și a fost martirizat de 
către turci în timpul invaziei otomane în 

secolul al XV-lea. Sfintele sale moaște au fost 
descoperite în chip minunat în anul 1945 și 
așezate în actuala mănăstire. Tot aici este și 
copacul pe care a fost martirizat sfântul Efrem 
cel Nou). Cazare Atena  / Eretria (cină).

Ziua V: Mic dejun.  Deplasare spre  Insula Evia
(a doua ca dimensiune a Greciei după Insula 
Creta) pentru PARTICIPARE LA SFÂNTA 
LITURGHIE DE HRAMUL SFÂNTULUI IOAN 
RUSUL moaştele Sfântului Ioan, închinare la  
Rusul Biserica Sfântul Ioan Rusul din în 
Prokopi (a fost ridicată în anul 1951, an în care     

au fost mutate sfintele moaște, care inițial au 
fost șezate în Biserica Sfinților Împărați și 
întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena). 
Plecare către Salonic cu oprire la Mănăstirea 
Kato Xenia (închinare la o parte din Brâul 
Maicii Domnului și la icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului). Cazare Salonic 
(cină). 
  
Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat 
- 5 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) cu 
mic dejun / demipensiune (în funcţie de programul ales)
- feribot Pireu - Eghina – Pireu (Insula Eghina)
- feribot Agiokampos – Glyfa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora);
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie)

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

23 - 28

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE

56



Tarif: 525 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia –  
Promahonas – Serres – Salonic (al doilea 
oraș ca mărime din Grecia. Numele orașului 
vine de la Thessalonica, soția lui Cassandru, 
cel care a fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic.

Ziua II: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Biserica Sfântul Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir (închinare la moaştele 
Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir). 
Salonic: tur pietonal – vizitarea centrului 
istoric al oraşului: Biserica Sfântul   
Gheorghe (cea mai veche biserică din 
Grecia, sec. al V-lea, construită inițial ca 
mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul lui 
Galeriu (monument situat pe Calea Ignatia, 
ridicat în anul 304 d.Hr., din porunca 
împăratului Galeriu în amintirea victoriei 
romanilor asupra perşilor din anul 297), 
închinare la moaştele Sfântului Vasile cel 
Nou în  (construită în Biserica Sfânta Sofia
sec. al VII-lea după modelul Bisericii Sfânta 
Sofia din Constantinopol) şi la moaştele 
Sfântului Grigorie Palama care se află în 
Catedrala Mitropolitană din Salonic (cu 
hramul Sfântului Grigorie Palama, prima 
biserică a fost construită în sec. al VIII-lea), 
Turnul Alb (simbol al oraşului, sec. al XV-
lea, de-a lungul timpului a avut numeroase 
nume și funcțiuni: fortăreață, închisoare și 
loc pentru execuții, apărare aeriană, stație 
meteorologică și muzeu ce adăpostește o 
serie de icoane bizantine din diferite epoci.
Plecare spre Kalambaka, cazare.
      

Ziua III: Mic dejun.  (numele Kalambaka
orașului este de origine turcă, înseamnă 
“Cetate puternică” și provine de la faptul că a 
fost cu greu cucerit de Imperiul Otoman, 
datorită rezistenței opuse de către locuitorii 
orașului, favorizată și de poziționarea 
strategică a cetății înconjurată de munți), în 
funcţie de program, închinare în mănăstirile 
din  (al doilea Complexul Monastic Meteora
centru monastic al Greciei ca importanță și 
dimensiune după Muntele Athos. Monahii s-
au retras pe vârfurile greu accesibile în sec. al 
IX-lea. Numele de Meteora vine de la Cuviosul 
Atanasie, fondatorul Mănăstirii Marea 
Meteoră în secolul al XIV- lea.

 De-a lungul timpului au fost în această zonă mai 
multe mănăstiri, schituri, chili, dintre care astăzi 
doar șase mai sunt active). Plecare spre 
Igoumenitsa, traversare cu feribot Igoumenitsa 
– Corfu. Cazare şi cină Corfu.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la Biserica Sfântul 
Spiridon moaştele Sfântului Ierarh , închinare la 
Spiridon (este cea mai cunoscută biserică 
ortodoxă din Insula Corfu, datorită Sfântului 
Spiridon ocrotitorul insulei. Moaștele sfântului 
au fost aduse în Insula Corfu în anul 1453. 
Catedrala a fost construită în anul 1596 și are cel 
m a i  m a r e  t u r n  d i n   
oraș) şi la moaştele Sfintei ÎmpărăteseTeodora în

GRECIA ȘI INSULA CORFU
8 zile/7 nopți
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Catedrala Mitropolitană (adăpostește și 
părt ice le d in moaște le S fântu lu i 
Gherasim din Kefalonia). Traversare cu 
feribot Corfu – Igoumenitsa. Deplasare 
către Patras, cazare şi cină Patras / 
Rodini.

Ziua V: Mic dejun.  – deplasare Patras 
spre  Biserica Sfântului Ap. Andrei,
închinare la moaştele şi o parte din 
Crucea Sfântului Andrei. Plecare spre 
Atena cu oprire la Canalul Corint. Oprire 
la , închinare la Mănăstirea Loutraki
moaştele Sfântului Patapie. Deplasare 
spre Atena, capitala și cel mai mare oraș 

peste 7000 de ani. Deplasare la Nea Makri, 
închinare la moaștele Sfântului cuvios 
Mucenic Efrem cel Nou Mănăstirea  în 
Sfântului Efrem cel Nou. Cazare şi cină Atena. 

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare către Portul 
Pireu (cel mai mare port al Greciei), traversare 
cu feribotul Pireu – Eghina. În , Eghina
închinare la moaştele Sfântului Ierarh Nectarie 
Taumaturgul în . Mănăstirea Sfânta Treime
Traversare cu feribotul Eghina – Pireu.   Cazare 
şi cină Atena.

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare spre  Insula Evia
pentru închinare la moaştele Sfântului Ioan 

Rusul Biserica Sfântul Ioan Rusul din în  
Prokopi Salonic. Plecare către  cu oprire la 
Mănăstirea Kato Xenia (închinare la o parte 
din Brâul Maicii Domnului și la icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului.  
Trecere prin , închinare la Valea Tembi
moaştele Sfintei Paraschevi Mănăstirea  în 
Sfânta Paraschevi (tot aici se află şi un izvor 
cu apă tămăduitoare pentru persoanele care 
au probleme la ochi). Cazare şi cină Salonic.

Ziua VIII:  Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat 
- 7 nopţi cazare la hoteluri 3* în camere duble  (clasificare locală) 
- 7 mic dejun și 5 cine  
- feribot Igoumenitsa - Corfu – Igoumenitsa (Insula Corfu)
- feribot Pireu – Eghina - Pireu (Insula Eghina)
- feribot Agyocampus - Glifa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora);
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

16 - 23 14 - 21 18 - 25 15 - 22

28.8 - 04.9
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Tarif: 695 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) cu 
autocarul pe ruta București – Giurgiu – 
Ruse – Sofia – Kulata –  Promahonas. 
Cazare la / .Ouranopolis Salonic

Ziua II: Mic dejun. Croazieră pe lângă 
Sfântul Munte Athos mănăstirile:  (se văd 
Dohiariu, Xenofont, Sfântul Pantelimon, 
Xiropotamu, Simonos Petra, Grigoriu, 
Dionisiu, Sfântul Pavel şi Schitul Sfântul 
Ana Salonic: tur pietonal – ). Plecare spre 
vizitarea centrului istoric al oraşului:  
Biserica Sfântul Gheorghe (cea mai veche 
biserică din Grecia, secolul al V-lea, 
construită iniț ial  ca mausoleu al  
împăratului Galeriu),  Arcul lui Galeriu
(monument situat pe Calea Ignatia, ridicat 
în anul 304 d.Hr., din porunca împăratului 
Galeriu în amintirea victoriei romanilor 
asupra perşilor din anul 297), închinare la 
moaştele Sfântului Vasile cel Nou în 
Biserica Sfânta Sofia (construită în sec. al 
VII-lea după modelul Bisericii Sfânta Sofia 
din Constantinopol) şi la moaştele Sfântului 
Grigorie Palama care se află în Catedrala 
Mitropolitană din Salonic (cu hramul 
Sfântului Grigorie Palama, prima biserică a 
fost construită în sec. al VIII-lea),  Turnul Alb
(simbol al oraşului, secolul al XV-lea, de-a 
lungul timpului a avut numeroase nume și 
funcțiuni: fortăreață, închisoare și loc 
pentru execuții, apărare aeriană, stație 
meteorologică și muzeu).  Cazare și cină 
Salonic. 
      
Ziua III: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Salonic în Biserica Sfântul 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, închinare la 

moaştele Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir. Plecare spre Atena cu oprire în  Insula Evia
(a doua ca dimensiune a Grecie după Insula 
Creta) pentru închinare la moaştele Sfântului 
Ioan Rusul în Biserica Sfântul Ioan Rusul din 
Prokopi (a fost ridicată în anul 1951, an în care 
au fost mutate sfintele moaște, care inițial au 
fost așezate în Biserica Sfinților Constantin și 
Elena). Continuare spre Atena, cazare şi cină 
Atena. 

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare cu metroul către 
Portul Pireu (cel mai mare port al Greciei), 
traversare cu feribotul Pireu – Eghina. În 
Eghina închinare la moaştele Sfântului 
Nectarie Taumaturgul în Mănăstirea Sfânta 
Treime (Biserica mănăstirii unde a viețuit 

pe ruinele unei vechi biserici bizantine, între 
1904 – 1910 și a fost închinată Sfintei Treimi). 
Traversare cu feribotul Eghina – Pireu, 
întoarcere la Atena.  Cazare şi cină Atena.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la , Nea Makri
închinare la moaștele Sfântului Efrem cel Nou 
în . Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou
Plecare spre , cu oprire la Patras Mănăstirea 
Loutraki , închinare la moaştele Sfântului 
Patapie şi scurtă oprire la . În Canalul Corint
Patras, închinare la moaştele Sfântului 
Apostol Andrei și la o parte din Crucea 
Sfântului Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul 
României, în  (a fost Biserica Sfântului Andrei
ridicată în anul 1908). Cazare şi cină  Rodini / 
Patras.
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Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre , Kefalonia
traversare cu feribotul Kilini – Kefalonia. 
Închinare la moaştele Sfântului Gherasim, 
ocrotitorul insulei în Mănăstirea Sfântul 
Gherasim. Traversare cu feribotul Kefalonia 
– Kilini. Cazare şi cină Rodini / Patras.

Ziua VII: Mic dejun. Plecare spre , Corfu
traversare cu feribot Igoumenitza – Corfu. 
Insula Corfu este a doua insulă ca mărime 
din Marea Ionică și cea mai nordică. 
Opțional Palatului Achillion , vizitarea 
(Palatul Împărătesei Elisabeta a Austriei –  
Sissi, cea care a dorit construirea palatului 

aici, era fermecată de frumusețea insulei. 
După moartea prematură a îmărătesei, Regele 
Kaiser William II a dorit să se retragă aici, doar 
că a început războiul). Cazare şi cină Corfu.

Ziua VIII: Mic dejun. Deplasare la Biserica 
Sfântul Spiridon, închinare la moaştele 
Sfântului Ierarh Spiridon şi la moaştele Sfintei 
Î m p ă r ă t e s e  Te o d o r a  î n  C a t e d r a l a  
Mitropolitană (adăpostește și părticele din 
moaștele Sfântului Gherasim din Kefalonia). 
Plecare spre Kalambaka, traversare cu feribot 
Corfu – Igoumenitsa. Cazare şi cină 
Kalambaka.  

Ziua IX: Mic dejun. ,  Kalambaka în funcție de
program închinare în mănăstirile din,  
Complexul Monastic Meteora (al doilea 
centru monastic al Greciei). Plecare spre 
Salonic Mănăstirea Sfânta , oprire la 
Paraskevi din Valea Tembi (închinare la 
moaştele Sfintei Paraschevi. Tot aici se află şi 
un izvor cu apă tămăduitoare pentru cei care 
au probleme cu ochii). Cazare și cină Salonic.

Ziua X: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat 
- 9 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) 
- 9 mic dejun și 8 cine
- croazieră pe lângă Muntele Athos
- feribot Glyfa - Agiokampos  (Insula Evia)
- feribot Pireu - Eghina – Pireu (Insula Eghina)
- feribot Kilini – Kefalonia – Kilini (Insula Kefalonia)
- feribot Igoumenitza – Corfu – Igoumenitza (Insula Corfu)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora, Palatul Achillion 
- 5 euro/persoană)
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu asigurarea 
medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de la data 
întoarcerii în țară.

27.6 - 06.7 27.7 - 05.8 17 - 26

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIEOCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 255/295 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia – 
Promahonas – Serres –  (al doilea Salonic
oraș ca mărime din Grecia. Numele orașului 
vine de la Thessalonica, soția lui Cassandru, 
cel care a fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Biserica Sfântul Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir (închinare la moaştele 
Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir), 
Salonic: tur pietonal – vizitarea centrului 
istoric al oraşului: Biserica Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe (cea mai veche biserică 
din Grecia, secolul al V-lea, construită inițial 
ca mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul 
lui Galeriu (monument situat pe Calea 
Ignatia, ridicat în anul 304 d.Hr., din 
porunca împăratului Galeriu în amintirea 
victoriei romanilor asupra perşilor din anul 
297), închinare la moaştele Sfântului Vasile 
cel Nou în  (construită Biserica Sfânta Sofia
în secolul al VII-lea după modelul Bisericii 
Sfânta Sofia din Constantinopol) şi la 
moaştele Sfântului Grigorie Palama, care se 
află în  Catedrala Mitropolitană din Salonic
(cu hramul Sfântului Grigorie Palama, 
prima biserică a fost construită în secolul al 
VIII-lea),  (simbol al oraşului, ce Turnul Alb
datează din secolul al XV-lea; de-a lungul 
timpului a avut numeroase nume și 
funcțiuni: fortăreață, închisoare și loc 
pentru execuții, apărare aeriană, stație 
meteorologică și muzeu).Deplasare spre 
Muntele Olimp, închinare în Mănăstirea 
      

Sfântul Dionisie (adăpostește mâna Sfântului 
Dionisie).Plecare spre Kalambaka, oprire la 
Mănăstirea Sfânta Paraskevi din Valea Tembi 
(închinare la moaştele Sfintei Paraschevi. Tot 
aici se află şi un izvor cu apă tămăduitoare 
pentru cei cu  probleme la ochi). Cazare la 
hotel în Kalambaka (cină).

Ziua III: Mic dejun. , În funcție de program
închinare în  din mănăstirile Complexul 
Monastic Meteora Veria. Deplasare spre , 
unde află cel mai important monument din 
Grecia, închinat Apostolului Neamurilor,  bema
sau podiumul de unde a propovăduit Sfântul 
Apostol Pavel învățătura creștină locuitorilor

acestei cetăți. Închinare la moaștele Sfântului 
Luca al Crimeei în  Mănăstirea Panagia Dobra
(este pentru prima data atestata documentar 
intr-un documet din secolul al XII-lea, aflat 
astăzi în Biblioteca Națională din Atena). 
Deplasare spre , cazare  (cină). Salonic

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la pentru Souroti 
închinare la mormântul Părintelui Paisie 
Aghioritul, apoi deplasare la Mănăstirea Sfintei 
Mare Muceniţe Anastasia, izbăvitoarea de 
otrăvuri (Mănăstirea are și hramul Sfintei 
Teofana Impărăteasa, soția împăratului bizantin 
Leon al VI-lea, care este ctitorul manastirii, 
începutul zidirilor având loc în anul 888). 

GRECIA DE NORD
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Trecere pe lângă  (orașul este  Amfipoli
pomenit de Sfântul Apotol Pavel în drumul 
spre Salonic în Noul Testament, Faptele 
apostolilor, 17, 1), deplasare la Mănăstirea 

Sfântul Gheorghe  Karslides mărturisitorul , 
din Sipsa Drama (închinare la moaștele 
Sfântului Nou Mărturisitor Gheorghe). Cazare 
Kavala (cină).  

Ziua V: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului 
Patriarhiei în funcție de traficul auto și 
formalitățile vamale. 

  SERVICIILE INCLUSE
-  transport cu autocar clasificat  
-  4 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) cu 
mic dejun / demipensiune (în funcţie de programul ales)
-  însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
-  intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora)
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

14 - 18 16 - 20 06 - 10

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 660 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) cu 
autocarul pe traseul Bucureşti – Giurgiu – 
Ruse – Sofia – Promahonas – Serres – 
Salonic (al doilea oraș ca mărime din 
Grecia. Numele orașului vine de la 
Thessalonica, soția lui Cassandru, cel care a 
fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare Salonic. 

Ziua II: Mic dejun.  – Salonic participare la 
Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul 
Dimitrie  (închinare la moaştele Sfântului 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul 
orașului Salonic. Biserica este ridicată pe 
locul unde a fost martirizat sfântul în prima 
jumătate a sec. al V-lea). Vizitarea  
centrului istoric al oraşului Biserica : 
Sfântul Gheorghe (cea mai veche biserică 
din Grecia, sec. al V-lea, construită inițial ca 
mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul lui 
Galeriu (monument situat pe Calea Ignatia, 
ridicat în anul 304 d.Hr., din porunca 
împăratului Galeriu în amintirea victoriei 
romanilor asupra perşilor din anul 297), 
închinare la moaştele Sfântului Vasile cel 
Nou în  (construită în Biserica Sfânta Sofia
sec. al VII-lea după modelul Bisericii Sfânta 
Sofia din Constantinopol) şi la moaştele 
Sfântului Grigorie Palama care se află în 
Catedrala Mitropolitană din Salonic (cu 
hramul Sfântului Grigorie Palama, prima 
biserică a fost construită în sec. al VIII-lea), 
Turnul Alb (simbol al oraşului, sec. al XV-
lea, de-a lungul timpului a avut  numeroase 
nume și funcțiuni: fortăreață, închisoare și 
loc pentru execuții, apărare aeriană, stație 
meteorologică și muzeu).
      

  Plecare spre , trecere prin Valea Kalambaka
Tembi, închinare la moaştele Sfintei 
Paraschevi în  Mănăstirea Sfânta Paraschevi
(tot aici se află şi un izvor cu apă tămăduitoare 
pentru cei cu probleme la ochi). Cazare 
Kalambaka.
      
Ziua III:   (numele orașului este de Kalambaka
origine turcă, înseamnă “Cetate puternică” și 
provine de la faptul că a fost cu greu cucerit de 
Imperiul Otoman, datorită rezistenței opuse 
de către locuitorii orașului, favorizată și de 
poziționarea strategică a cetății înconjurată 
de munți),  în funcţie de program, închinare 
înmănăstirile din Ansamblul Monastic

 Meteora (al doilea centru monastic al Greciei 
ca importanță și dimensiune după Muntele 
Athos). Plecare spre , traversare Igoumenitsa
cu feribot Igoumenitsa – Corfu. Închinare la 
moaştele Sfântului Ier. Spiridon în Biserica 
Sfântul Spiridon. Întoarcere la Igoumenitsa, 
seara se pleacă spre Bari cu feribot, cazare în 
cabină tip AB4.

Ziua IV: Mic dejun. Sosire în , oraş situat Bari
pe ţărmul Mării Adriatice, în sud-estul 
peninsulei, un important loc de pelerinaj, 
deplasare la  Biserica Sfântul Nicolae
(închinare la moaştele Sfântului Ierarh 
Nicolae. Construcţia bisericii a început în anul 

GRECIA ȘI ITALIA
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1089 special pentru a  adăposti moaştele 
marelui sfânt). Plecare spre , capitala Roma
Italiei (conform legendei, Roma a fost 
întemeiată de gemenii Romulus și Remus 
pe 21 aprilie 753 î.Hr.). Cazare și cină Roma.

Ziua V: Mic dejun.  – Roma tur pietonal de 
oraş cu ghid Colloseumul Arcul lui : , 
Constantin (construit în anul 315 pentru a 
c o m e m o r a  v i c t o r i a  î m p ă r a t u l u i  
Constantin), , Columna lui Traian Piaţa 
Veneţia Fontana di Trevi Biserica San , , 
Pietro (se găsește în Cetatea Vaticanului, 
fiind una dintre cele mai vechi biserici din 
lume). Cazare și cină Roma. 

Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre , Padova
vizitarea  (închinare la  Bisericii Santa Giustina
moaştele Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca. 
Biserica datează din secolul al X-lea, 
construcţia actuală din secolul al XVII-lea) şi la 
Catedrala Sfântul Anton de Padova. Închinare 
în Biserica Românească Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel din Padova (a fost înfiinţată în 7 
decembrie 1997 ca urmare a creşterii 
comunităţii de români în zonă) . Cazare şi cină 
zona Padova.

Ziua VII: Mic dejun. Plecare spre  Veneţia 
(cuprinde 118 insule şi 354 poduri), tur 
pietonal cu ghid Basilica San : croazieră spre 

Marco Piaţa San Marco Biserica Sfântul  şi , 
Proroc Zaharia (închinare la moaştele 
Sfântului Zaharia), . Cazare  şi Canal Grande
cină Lido de Jesolo. 

Ziua VIII: Mic dejun. Plecare spre  Budapesta
prin Slovenia. În  – Budapesta tur de oraş cu 
autocarul Podul cu Lanţuri Palatul : , 
Parlamentului Bastionul Pescarilor Biserica , , 
Sfântul Matihias. Cazare Budapesta.

Ziua IX: Mic dejun. Deplasare către Bucureşti 
pe ruta Arad – Sibiu – Piteşti, sosire la baza 
Dealului Patriarhiei în funcţie de traficul auto 
şi de formalităţile vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat  
- 7 nopţi de cazare în camere duble  hoteluri 3*(clasificare locală, 
situate în afara oraşelor)
- 7 mic dejun şi 4 cine (cina este meniu fix, miercuri şi vineri 
mâncare de post, cât și în posturile din an)
- 1 noapte cazare pe feribot Igoumenitsa – Bari/Brindisi (cabine cu 
4 paturi, tip AB4)
- ghizi locali – Roma, Veneţia
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice, vaporașul in Veneția (total aproxim. 60 
euro)
- 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 minim 6 luni de la data 
întoarcerii în țară.

16 - 24 21 - 29 07 - 15

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia –  
Promahonas – Serres –  (al doilea Salonic
oraș ca mărime din Grecia. Numele orașului 
vine de la Thessalonica, soția lui Cassandru, 
cel care a fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. Salonic: tur pietonal – 
vizitarea centrului istoric al oraşului:  
Biserica Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir (închinare la moaştele Sfântului 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul 
orașului Salonic. Biserica este ridicată pe 
locul unde a fost martirizat sfântul în prima 
jumătate a secolul al V-lea)), Biserica 
Sfântul Gheorghe (cea mai veche biserică 
din Grecia, secolul al V-lea, construită inițial 
ca mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul 
lui Galeriu (monument situat pe Calea 
Ignatia, ridicat în anul 304 d.Hr., din 
porunca împăratului Galeriu în amintirea 
victoriei romanilor asupra perşilor din anul 
297), închinare la moaştele Sfântului Vasile 
cel Nou în  (construită Biserica Sfânta Sofia
în secolul al VII-lea după modelul Bisericii 
Sfânta Sofia din Constantinopol) şi la 
moaştele Sfântului Grigorie Palama, care se 
află în  Catedrala Mitropolitană din Salonic
(cu hramul Sfântului Grigorie Palama, 
prima biserică a fost construită în secolul al 
VIII-lea),  (simbol al oraşului din  Turnul Alb
secolul al XV-lea, de-a lungul timpului a 
avut numeroase nume și funcțiuni: 
fortăreață, închisoare și loc pentru execuții, 
apărare aeriană, stație meteorologică și 
muzeu).  Plecare spre Atena, cazare (cină).

Ziua III: Mic dejun. Deplasare către Portul 
Pireu (cel mai mare port al Greciei), 
traversare cu feribotul Pireu – Eghina. În 
Eghina, închinare la moaştele Sfântului 
Ierarh Nectarie Taumaturgul în Mănăstirea 
Sfânta Treime (Biserica mănăstirii unde a 
viețuit Sfântul Nectarie a fost ridicată pe 
ruinele unei vechi biserici bizantine, între 
1904 – 1910 și a fost închinată Sfintei 
Treimi. Odată cu canonizarea Sfântului 
Nectarie, mănăstirea a primit și acest 
hram. Deasupra locașului nou se află 
vechea mănăstire, chilia și mormântul 
Sfântului Nectarie). Traversare cu feribotul 
Eghina – Pireu, deplasare la , Nea Makri
închinare la moaștele Sfântului Efrem cel 

Nou în Mănăstirea Sfântului Efrem cel 
Nou (sfântul a fost călugăr în această 
mănăstire, care la acea vreme avea 
hramul Bunei Vestiri și a fost martirizat 
de către turci în timpul invaziei otomane 
în sec. al XV-lea. Sfintele sale moaște au 
fost descoperite în chip minunat în anul 
1945 și așezate în actuala mănăstire. Tot 
aici este și copacul pe care a fost 
m a r t i r i z a t s f â n t u l ) . C a z a r e At e n a  
(cină).

Z i u a I V: M i c d e j u n . P l e c a r e s p r e 
Kalambaka Evia , cu oprire în (a doua ca 
d im en s iu n e a G rec ie i d u p ă I n s u la 
Creta), închinare la moaştele Sfântului 

GRECIA de SCHIMBAREA LA FAȚĂ
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Sfântul Ioan Rusul din Prokopi (a fost 
ridicată în anul 1951, an în care au fost 
mutate sfintele moaște, care inițial au fost 
așezate în Biserica Sfinților Constantin și 
Elena) şi la moaştele Sfântului Cuvios David 
în  (nu se Mănăstirea Cuviosului David
cunoaste cu exactitate data înființării 
mănăstirii, însă se știe că Sfântul Cuv. David 
a ctitorit prezenta biserică pe locul alteia, 
mai vechi. Sfântul a viețuit in jurul anului 
1550. În această mănăstire a viețuit 
și părintele Iacov Tsalikis, iar mormântului 

lui se află în apropierea bisericii). Traversare cu 
feribotul Agiokampos – Glyfa. Continuare spre 
Kalambaka, cazare (cină). 

Ziua V: Mic dejun matinal.  Kalambaka
(numele orașului este de origine turcă, 
înseamnă “Cetate puternică” și provine de la 
faptul că a fost cu greu cucerit de Imperiul 
Otoman, datorită rezistenței opuse de către 
locuitorii orașului). Ora 07.00, participare la 
Sfânta Liturghie de hram – Schimbarea la 
Faţă. 

– la . Mănăstirea Marea Meteoră În funcţie 
de program, închinare în mănăstirile din 
Ansamblul monastic Meteora, oprire la 
Mănăstirea Sfânta Paraskevi din Valea 
Tembi (închinare la moaştele Sfintei 
Paraschevi. Tot aici se află şi un izvor cu apă 
tămăduitoare pentru cei care au probleme cu 
o c h i i ) .  C a z a r e  S a l o n i c  ( c i n ă ) .l a  

Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat 
- 5 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) cu 
mic dejun / demipensiune (în funcţie de programul ales)
- feribot Pireu - Eghina – Pireu (Insula Eghina)
- feribot Agiokampos – Glyfa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora);
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie)

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

02 - 07
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Tarif: 375/430 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia –  
Promahonas – Serres – Salonic (al doilea 
oraș ca mărime din Grecia. Numele orașului 
vine de la Thessalonica, soția lui Cassandru, 
cel care a fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la , Souroti
pentru închinare la mormântul Părintelui 
Paisie Aghioritul Mănăstirea . Deplasare la 
Sfintei Mare Muceniţe Anastasia ,  
izbăvitoarea de otrăvuri (Mănăstirea are și 
hramul Sfintei Teofana Impărăteasa, soția 
împăratului bizantin Leon al VI-lea, care 
este ctitorul manastirii, începutul zidirilor 
având loc în anul 888). Întoarcere la  Salonic
- tur pietonal al orașului, vizitarea 
centrului istoric al orașului  Biserica :
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 
(închinare la moaştele Sfântului Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir), Biserica Sfântul 
Gheorghe (cea mai veche biserică din 
Grecia, secolul al V-lea, construită inițial ca 
mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul lui 
Galeriu (monument situat pe Calea Ignatia, 
ridicat în anul 304 d.Hr., din porunca 
împăratului Galeriu în amintirea victoriei 
romanilor asupra perşilor din anul 297), 
închinare la moaştele Sfântului Vasile cel 
Nou în  (construită în Biserica Sfânta Sofia
secolul al VII-lea după modelul  Bisericii 
Sfânta Sofia din Constantinopol) şi la 
moaştele Sfântului Grigorie Palama care se 
află în Catedrala Mitropolitană din 
Salonic(cu hramul Sfântului Grigorie 
      

 Palama,prima biserică a fost construită în sec. 
al VIII-lea,  (simbol al oraşului, sec. al Turnul Alb
XV-lea, de-a lungul timpului a avut numeroase 
nume și funcțiuni: fortăreață, închisoare și loc 
pentru execuții, apărare aeriană, stație 
meteorologică și muzeu).  Cazare Salonic 
(cină).

Ziua III: Mic dejun. Deplasare spre Muntele 
Olimp Mănăstirea Sfântul Efrem , oprire la 
Sirul, închinare la mâna dreaptă a sfântului. La 
baza Muntelui Olimp, închinare la moaștele 
Sfântului Dionisie în  Mănăstirea Sfântului
Dionisie (mănăstirea a fost mutată, la o 
altitudine mai mică decât cea inițială, pe locul 

vechiului metoc, Skala, înființat în 1950 la 
o distanță de 15 km de vechea mănăstire). 
Plecare spre , oprire la Volos Mănăstirea 
Sfânta Paraskevi d in Valea Tembi 
(închinare la moaştele Sfintei Paraschevi. 
Tot aici se află şi un izvor cu apă 
t ă m ă d u i t o a r e p e n t r u c e i c a r e a u 
probleme cu ochii). Volos, cazare (cină).

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare spre Insula 
Evia Mănăstirea Kato Xenia, oprire la   
(închinare la o parte din Brâul Maicii 
Domnului și la icoana făcătoare de minuni 
a M a i c i i D o m n u l u i . Trave rs a re c u 
feribotul  Glifa – Agiokampos.

GRECIA 
7 zile/6 nopți
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În , închinare la moaştele Sfântului Evia
Cuvios David în Mănăstirea Cuviosului 
David, la moaştele Sfântului Ioan Rusul în 
Biserica Sfântul Ioan Rusul din Prokopi (a 
fost ridicată în anul 1951, an în care au 
fost mutate sfintele moaște, care inițial 
au fost așezate în Biserica Sfinților 
Constantin și Elena) și la moaștele 
Sfântului Partenie din Lampsakos în 
Mănăstirea Makrimallis. Cazare Evia 
(cină). 

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la  Thiva
pentru închinare la Mormântul Sfântului 
Apostol Luca (se află în biserica din 
cimitirul orașului Thiva, antica localitate 

Teba, unde sfântul a fost martirizat și 
înmormântat. Se păstrează aici sarcofagul 
în care a fost înmormântat sfântul). Închinare 
la (este Mănăstirea Sfântul Luca din Stirios 
una dintre cele mai importante monumente 
ale artei bizantine, mai ales datorită 
mozaicurilor păstrate până astăzi). Deplasare 
spre Kalambaka, cazare (cină).

Ziua VI: Mic dejun.  (numele Kalambaka
orașului este de origine turcă, înseamnă 
“Cetate puternică” și provine de la faptul că a 
fost cu greu cucerit de Imperiul Otoman, 
datorită rezistenței opuse de către locuitorii 
orașului, favorizată și de poziționarea 
strategică a cetății înconjurată de munți), în 

funcţie de program, închinare în mănăstirile 
din Complexul Monastic Meteora (al doilea 
centru monastic al Greciei ca importanță și 
dimensiune după Muntele Athos. Monahii s-
au retras pe vârfurile greu accesibile în sec. al  
IX-lea. Numele de Meteora vine de la Cuv. 
Atanasie).  cu oprire la  Salonic Manastirea 
Sfântul Ioan Botezatorul – Veria (închinare la 
mâna Sfântului Ioan Botezătorul; tot aici este 
și o peșteră unde a sihăstrit Sfântul Grigorie 
Palama). Cazare Salonic (cină). 

Ziua VII: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat  
- 6 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) cu 
mic dejun / demipensiune (în funcţie de programul ales)  
- feribot Agiokampos – Glyfa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora);
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

02 - 08 12 - 18

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 350/400 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia –  
Promahonas – Serres – Salonic (al doilea 
oraș ca mărime din Grecia. Numele orașului 
vine de la Thessalonica, soția lui Cassandru, 
cel care a fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. Salonic: tur pietonal – 
vizitarea centrului istoric al oraşului:    
Biserica Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir (închinare la moaştele Sfântului 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul 
orașului Salonic. Biserica este ridicată pe 
locul unde a fost martirizat sfântul în prima 
jumătate a secolului al V-lea), Biserica 
Sfântul Gheorghe (cea mai veche biserică 
din Grecia, secolul al V-lea, construită inițial 
ca mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul 
lui Galeriu (monument situat pe Calea 
Ignatia, ridicat în anul 304 d.Hr., din 
porunca împăratului Galeriu în amintirea 
victoriei romanilor asupra perşilor din anul 
297), închinare la moaştele Sfântului Vasile 
cel Nou în  (construită Biserica Sfânta Sofia
în secolul al VII-lea după modelul Bisericii 
Sfânta Sofia din Constantinopol) şi la 
moaştele Sfântului Grigorie Palama care se 
află în  Catedrala Mitropolitană din Salonic
(cu hramul Sfântului Grigorie Palama, 
prima biserică a fost construită în secolul al 
VIII-lea), (simbol al oraşului,  Turnul Alb 
din secolul al XV-lea, de-a lungul timpului a 
avut numeroase nume și funcțiuni:   
fortăreață, închisoare și loc pentru execuții, 
apărare aeriană, stație meteorologică și 
muzeu). 

Deplasare la Suroti pentru închinare în 
Mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul, aici 
este și Mormântul Sfântul ui Paisie Aghioritul. 
Plecare spre , oprire la Kalambaka Mănăstirea 
Sfânta Paraskevi din Valea Tembi (închinare la 
moaştele Sfintei Paraschevi. Tot aici se află şi 
un izvor cu apă tămăduitoare pentru cei care 
au probleme cu ochii). Cazare Kalambaka 
(cină).

Ziua III: Mic dejun.  (numele Kalambaka
orașului este de origine turcă, înseamnă 
“Cetate puternică” și provine de la faptul că a 
fost cu greu cucerit de Imperiul Otoman, 
datorită rezistenței opuse de către locuitorii 
orașului, favorizată și de poziționarea 
strategică a cetății înconjurată de munți),

în funcţie de program, închinare în 
mănăstirile din Complexul Monastic 
Meteora (al doilea centru monastic al Greciei 
ca importanță și dimensiune după Muntele 
Athos. Monahii s-au retras pe vârfurile greu 
accesibile în sec. al IX-lea. Numele de 
Meteora vine de la Cuv. Atanasie, fondatorul 
Mănăstirii marea Meteoră în sec. al XIV-lea. 
De-a lungul timpului au fost în această zonă 
mai multe mănăstiri, schituri, chili, dintre 
care astăzi doar șase mai sunt active). Plecare 
spre Atena, cazare (cină).

Ziua IV: Plecare matinală către , Portul Pireu
traversare cu feribotul Pireu – Eghina. În 
Eghina – participare la Sfânta Liturghie și 
închinare la moaştele Sfântului Nectarie 

GRECIA - Souroti
6 zile/5 nopți
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Taumaturgul în  Mănăstirea Sfânta Treime
(Biserica mănăstirii unde a viețuit Sfântul 
Nectarie a fost ridicată pe ruinele unei 
vechi biserici bizantine. Odată cu 
canonizarea Sfântului Nectarie, mănăstirea 
a primit și acest hram. Deasupra locașului 
nou se află veche mănăstire, chilia și 
mormântul Sfântului Nectarie). Traversare 
cu feribotul Eghina – Pireu. Deplasare la 
Nea Makri, închinare la moaștele Sfântului 
Efrem cel Nou în Mănăstirea Sfântului 
Efrem cel Nou (sfântul a fost călugăr în 

această mănăstire și a fost martirizat de către 
turci în timpul invaziei otomane în sec. al XV-
lea. Cazare Atena (cină). 

Ziua V: Mic dejun. Deplasare spre    Insula Evia
pentru închinare la moaştele Sfântului Ioan 
Rusul în  Biserica Sfântul Ioan Rusul din 
Prokopi (a fost ridicată în anul 1951, an în care 
au fost mutate sfintele moaște) şi la moaştele 
Sfântului Cuvios David în Mănăstirea 
Cuviosului David (nu se cunoaște cu exactitate 
data înființării mănăstirii, însă se știe că 

Sfântul Cuvios David a ctitorit prezenta 
biserică pe locul alteia, mai vechi. Sfântul a 
viețuit în jurul anului 1550. În această 
mănăstire a viețuit și părintele Iacov Tsalikis, 
iar mormântului lui se află în apropierea 
bisericii). Traversare cu feribotul Agiokampos 
– Glyfa. Cazare Salonic (cină). 

Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat 
- 5 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) cu 4 
mic dejun/4 mic dejun și 5 cine (în funcţie de programul ales) 
- feribot Pireu - Eghina – Pireu (Insula Eghina)
- feribot Agiokampos – Glyfa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora)
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

31.8 - 05.9

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la Biserica Sfântul Spiridon Nou (B-dul 
Dimitrie Cantemir) pe traseul Bucureşti – 
Giurgiu – Ruse – Sofia – Promahonas – 
Serres – Salonic (al doilea oraș ca mărime 
din Grecia. Numele orașului vine de la 
Thessalonica, soția lui Cassandru, cel care a 
fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. PARTICIPARE LA SFÂNTA 
LITURGHIE DE HRAM LA BISERICA 
SFÂNTUL DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR 
(închinare la moaştele Sfântului Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul orașului 
Salonic. Biserica este ridicată pe locul unde 
a fost martirizat sfântul în prima jumătate a 
sec. al V-lea). Salonic: tur pietonal – 
vizitarea centrului istoric al oraşului:  
Biserica Sfântul Gheorghe (cea mai veche 
biserică din Grecia, sec. al V-lea, construită 
inițial ca mausoleu al împăratului Galeriu), 
Arcul lui Galeriu (monument situat pe 
Calea Ignatia, ridicat în anul 304 d.Hr., din 
porunca împăratului Galeriu în amintirea 
victoriei romanilor asupra perşilor din anul 
297), închinare la moaştele Sfântului Vasile 
cel Nou în  (construită Biserica Sfânta Sofia
în sec. al VII-lea după modelul Bisericii 
Sfânta Sofia din Constantinopol) şi la 
moaştele Sfântului Grigorie Palama care se 
află în  Catedrala Mitropolitană din Salonic
(cu hramul Sfântului Grigorie Palama, 
prima biserică a fost construită în sec. al 
VIII-lea),  (simbol al oraşului, sec.  Turnul Alb
al XV-lea, de-a lungul timpului a avut 
numeroase nume și funcțiuni: fortăreață,  
închisoare și loc pentru execuții, apărare

aeriană, stație meteorologică și muzeu).  
Plecare spre Atena, cazare (cină).

Ziua III: Mic dejun. Deplasare către Portul 
Pireu (cel mai mare port al Greciei), traversare 
cu feribotul Pireu – Eghina. În  închinare  Eghina
la moaştele Sfântului Nectarie Taumaturgul în 
Mănăstirea Sfânta Treime (Biserica mănăstirii 
unde a viețuit Sfântul Nectarie a fost ridicată 
pe ruinele unei vechi biserici bizantine, între 
1904 – 1910 și a fost închinată Sfintei Treimi. 
Odată cu canonizarea Sfântului Nectarie, 
mănăstirea a primit și acest hram). Traversare
cu feribotul Eghina – Pireu, deplasare la Nea 
Makri, închinare la moaștele Sfântului Efrem

 cel Nou în Mănăstirea Sfântului Efrem cel 
Nou (sfântul a fost călugăr în această 
mănăstire, care la acea vreme avea hramul 
Bunei Vestiri și a fost martirizat de către turci 
în timpul invaziei otomane în sec. XV. 
Sfintele sale moaște au fost descoperite în 
chip minunat în anul 1945 și așezate în 
actuala mănăstire. Tot aici este și copacul pe 
care a fost martirizat sfântul).  Cazare Atena  
(cină).

Ziua IV: Mic dejun. Plecare spre , Kalambaka
cu oprire în (a doua ca dimensiune a Evia 
Greciei după Insula Creta), închinare la 
moaştele Sfântului Ioan Rusul în Biserica 

GRECIA la SFÂNTUL DIMITRIE
6 zile/5 nopți
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Sfântul Ioan Rusul din Prokopi şi la 
moaştele Sfântului Cuvios David în 
Mănăstirea Cuviosului David (nu se 
cunoaste cu exactitate data înființării 
mănăstirii, însă se știe că Sfântul Cuv. David 
a ctitorit prezenta biserică pe locul alteia, 
mai vechi. Sfântul a viețuit în jurul anului 
1550. În această mănăstire a viețuit și 
părintele Iacov Tsalikis, iar mormântului lui 
se află în apropierea bisericii). Traversare 
cu feribotul Agiokampos – Glyfa. 
Continuare spre Kalambaka, cazare (cină). 

Ziua V: Mic dejun.  (numele Kalambaka
orașului este de origine turcă, înseamnă 
“Cetate puternică” și provine de la faptul că a 
fost cu greu cucerit de Imperiul Otoman, 
datorită rezistenței opuse de către locuitorii 
orașului, favorizată și de poziționarea 
strategică a cetății înconjurată de munți), în 
funcţie de program, închinare în mănăstirile 
din Complexul Monastic Meteora (al doilea 
centru monastic al Greciei ca importanță și 
dimensiune după Muntele Athos. Numele de  
Meteora vine de la Cuv. Atanasie, fondatorul 

Mănăstirii marea Meteoră în sec. al XIV-lea). 
Plecare spre , oprire la Salonic Mănăstirea 
Sfânta Paraskevi din Valea Tembi (închinare 
la moaştele Sfintei Paraschevi. Tot aici se află 
şi un izvor cu apă tămăduitoare pentru cei 
care au probleme cu ochii). Cazare Salonic 
(cină).

Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat  
- 5 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) cu 
mic dejun / demipensiune (în funcţie de programul ales)  
- feribot Pireu - Eghina – Pireu (Insula Eghina)
- feribot Agiokampos – Glyfa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora);
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie)

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

25 - 30

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 din 
Dealul Patriarhiei Române (de pe platforma 
dintre clopotniță și Catedrala Patriarhală) 
pe traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia  
– Promahonas – Serres – Salonic (al doilea 
oraș ca mărime din Grecia). Numele 
orașului vine de la Thessalonica, soția lui 
Cassandru, cel care a fondat orașul și sora 
lui Alexandru Macedon). Cazare la hotel în 
Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Biserica Sfântul Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir (închinare la moaştele 
Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir). 
Salonic: tur pietonal – vizitarea centrului 
istoric al oraşului: Biserica Sfântul   
Gheorghe (cea mai veche biserică din 
Grecia, sec. al V-lea, construită inițial ca 
mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul lui 
Galeriu (monument situat pe Calea Ignatia, 
ridicat în anul 304 d.Hr., din porunca 
împăratului Galeriu în amintirea victoriei 
romanilor asupra perşilor din anul 297), 
închinare la moaştele Sfântului Vasile cel 
Nou în  (construită în Biserica Sfânta Sofia
sec. al VII-lea după modelul Bisericii Sfânta 
Sofia din Constantinopol) şi la moaştele 
Sfântului Grigorie Palama care se află în 
Catedrala Mitropolitană din Salonic (cu 
hramul Sfântului Grigorie Palama, prima 
biserică a fost construită în sec. al VIII-lea), 
Turnul Alb (simbol al oraşului, sec. al XV-
lea, de-a lungul timpului a avut numeroase 
n u m e  ș i  f u n c ț i u n i :  f o r t ă r e a ț ă ,  
închisoare și loc pentru execuții, apărare     
aeriană, stație meteorologică și muzeu).  
Plecare spre Atena, cazare (cină).

Ziua III: Deplasare matinală către  Portul Pireu
(cel mai mare port al Greciei), traversare cu 
feribotul Pireu – Eghina. În  închinare la  Eghina
moaştele Sfântului Nectarie Taumaturgul în 
Mănăstirea Sfânta Treime PARTICIPARE LA  - 
SLUJBA ÎNCHINATĂ SFÂNTULUI NECTARIE 
(Biserica mănăstirii unde a viețuit Sfântul 
Nectarie a fost ridicată pe ruinele unei vechi 
biserici bizantine, între 1904 – 1910 și a fost 
închinată Sfintei Treimi. Odată cu canonizarea 
Sfântului Nectarie, mănăstirea a primit și 
acest hram. Deasupra locașului nou se află 
vechea mănăstire, chilia și mormântul 
Sfântului Nectarie). Traversare cu feribotul 
Eghina –Pireu, deplasare la , Nea Makri

 

închinare la moaștele Sfântului Efrem cel Nou în 
Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou (sfântul a fost 
călugăr în această mănăstire, care la acea vreme 
avea hramul Bunei Vestiri și a fost martirizat de 
către turci în timpul invaziei otomane în sec. al XV-
lea. Sfintele sale moaște au fost descoperite în 
chip minunat în anul 1945 și așezate în actuala 
mănăstire. Tot aici este și copacul pe care a fost 
martirizat sfântul). Cazare Atena  (cină).

Ziua IV: Mic dejun. Plecare spre , cu Kalambaka
oprire în (a doua ca dimensiune a Greciei Evia 
după Insula Creta), închinare la moaştele Sfântului 
Ioan Rusul în Biserica Sfântul Ioan Rusul din 
P r o k o p i  ( a  f o s t  r i d i c a t ă   

GRECIA la SFÂNTUL NECTARIE
6 zile/5 nopți
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Tarif: 345/395 EURO



în anul 1951, an în care au fost mutate 
sfintele moaște, care inițial au fost așezate 
în Biserica Sfinților Constantin și Elena) şi la 
moaştele Sfântului Cuvios David în 
Mănăstirea Cuviosului David (nu se 
cunoaste cu exactitate data înființării 
mănăstirii, însă se știe că Sfântul Cuv. David 
a ctitorit prezenta biserică pe locul alteia, 
mai vechi. Sfântul a viețuit in jurul anului 
1550. În această mănăstire a viețuit 
și părintele Iacov Tsalikis, iar mormântului 
lui se află în apropierea bisericii). 
Traversare cu feribotul Agiokampos – 

Glyfa. Continuare spre Kalambaka, cazare 
(cină). 

Ziua V: Mic dejun.  (numele Kalambaka
orașului este de origine turcă, înseamnă 
“Cetate puternică” și provine de la faptul că a 
fost cu greu cucerit de Imperiul Otoman, 
datorită rezistenței opuse de către locuitorii 
orașului, favorizată și de poziționarea 
strategică a cetății înconjurată de munți), în 
funcţie de program, închinare în mănăstirile 
din Complexul Monastic Meteora (Numele de 
Meteora vine de la Cuv. Atanasie, fondatorul     

Mănăstirii marea Meteoră în secolul al XIV-
lea). Plecare spre , oprire la Salonic
Mănăstirea Sfânta Paraskevi din Valea 
Tembi (închinare la moaştele Sfintei 
Mucenițe Paraschevi. Tot aici se află şi un 
izvor cu apă tămăduitoare pentru persoanele 
care au probleme cu ochii). Cazare Salonic 
(cină).

Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat 
- 5 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) cu 4 
mic dejun / 4 mic dejun + 5 cine (în funcţie de programul ales)  
- feribot Pireu – Eghina – Pireu (Insula Eghina)
- feribot Agiokampos – Glyfa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora)
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie)

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

07 - 12

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 405/460 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia – 
Promahonas – Serres – Salonic (al doilea 
oraș ca mărime din Grecia. Numele orașului 
vine de la Thessalonica, soția lui Cassandru, 
cel care a fondat orașul și sora lui Alexandru 
Macedon). Cazare la hotel în Salonic (cină).

Ziua II: Mic dejun. Salonic: tur pietonal – 
vizitarea centrului istoric al oraşului:    
Biserica Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir (închinare la moaştele Sfântului 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul 
orașului Salonic. Biserica este ridicată pe 
locul unde a fost martirizat sfântul în prima 
jumătate a sec. al V-lea), Biserica Sfântul 
Gheorghe (cea mai veche biserică din 
Grecia, sec. al V-lea, construită inițial ca 
mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul lui 
Galeriu (monument situat pe Calea Ignatia, 
ridicat în anul 304 d.Hr., din porunca 
împăratului Galeriu în amintirea victoriei 
romanilor asupra perşilor din anul 297), 
închinare la moaştele Sfântului Vasile cel 
Nou în  (construită în Biserica Sfânta Sofia
sec. al VII-lea după modelul Bisericii Sfânta 
Sofia din Constantinopol) şi la moaştele 
Sfântului Grigorie Palama care se află în 
Catedrala Mitropolitană din Salonic (cu 
hramul Sfântului Grigorie Palama, prima 
biserică a fost construită în sec. al VIII-lea), 
Tu r n u l  A l b  ( s i m b o l  a l  o ra ş u l u i ,
sec. al XV-lea, de-a lungul timpului a avut 
numeroase nume și funcțiuni: fortăreață, 
închisoare și loc pentru execuții, apărare 
aeriană, stație meteorologică și muzeu).  
Plecare spre Kalambaka, cazare (cină).   

Ziua III: Mic dejun.  (numele Kalambaka
orașului este de origine turcă, înseamnă 
“Cetate puternică” și provine de la faptul că 
a fost cu greu cucerit de Imperiul Otoman, 
datorită rezistenței opuse de către locuitorii 
orașului, favorizată și de poziționarea 
strategică a cetății înconjurată de munți), în 
f u n c ţ i e  d e  p r o g ra m ,  î n c h i n a r e  î n  
mănăstirile din Complexul Monastic 
Meteora (al doilea centru monastic al 
Greciei ca importanță și dimensiune după 
M u n t e l e  A t h o s .  M o n a h i i
s-au retras pe vârfurile greu accesibile în 
sec.al IX-lea. Numele de Meteora vine de la 
Cuv. Atanasie, fondatorul Mănăstirii Marea 
Meteoră în sec. al XIV-lea. 

 De-a lungul timpului au fost în această 
zonă mai multe mănăstiri , schituri, 
chili , dintre care astăzi doar șase mai 
sunt active). Deplasare spre Patras (al 
trei lea oraș ca mărime din Grecia, 
conform tradiției creștine este locul 
martiriului Sfântului Apostol Andrei), 
cazare (cină).

Ziua IV: Mic dejun. PARTICIPARE LA 
S L U J B A  Î N C H I N A T Ă  S F Â N T U L U I  
A P O S T O L A N D R E I ,  î n c h i n a r e  l a  
moaştele şi o parte din crucea Sfântului 
Andrei în Biserica  Sfântului Apostol 
Andrei din Patras (a fost ridicată în anul 
1908, este cea mai mare biserică din  

GRECIA la SFÂNTUL APOSTOL ANDREI
7 zile/6 nopți
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Balcani, în interiorul ei putând încăpea 
5500 de oameni). Plecare spre  Atena
(capitala Greciei, numele provine de la 
zeiţa Atena, oraşul este locuit permanent 
de cel puţin 7000 ani) cu oprire la Canalul 
Corint (leagă Golful Corint din Marea Ionică 
de Golful Saronic din Marea Egee, a fost 
construit între anii 1881 – 1893, are 6,3 km 
lungime și doar 21 m lățime). Cazare Atena 
(cină).

Ziua V: Mic dejun. Deplasare către Portul 
Pireu (cel mai mare port al Greciei), 
traversare cu feribotul Pireu – Eghina. În 
Eghina închinare la moaştele Sfântului 

Nectarie Taumaturgul în Mănăstirea Sfânta 
Treime. Traversare cu feribotul Eghina – Pireu.  
Deplasare la , închinare la moaștele Nea Makri
Sfântului Cuvios Efrem cel Nou în Mănăstirea 
Sfântului Efrem cel Nou (sfântul a fost călugăr 
în această mănăstire, care la acea vreme avea 
hramul Bunei Vestiri și a fost martirizat de 
către turci în timpul invaziei otomane în 
secolul al XV-lea. Sfintele sale moaște au fost 
descoperite în chip minunat în anul 1945 și au 
fost așezate în actuala mănăstire). Cazare la 
hotel  Atena (cină). 

Ziua VI: Mic dejun.  Deplasare spre  Insula Evia
(a doua ca dimensiune a Greciei după Insula      

Creta) pentru închinare la moaştele Sfântului 
Mărturisitor Ioan Rusul în Biserica Sfântul 
Ioan Rusul din Prokopi Salonic. Plecare către , 
cu oprire la . Trecere Mănăstirea Kato Xenia
prin , închinare la moaştele Valea Tembi
Sfintei Mucenițe Paraschevi în Mănăstirea 
Sfânta Paraschevi (tot aici se află şi un izvor 
cu apă tămăduitoare pentru persoanele care 
au  probleme la ochi). Cazare la hotel Salonic 
(cină).

Ziua VII: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului 
Patriarhiei, în funcție de traficul auto și 
formalitățile vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat 
- 6 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) cu 
mic dejun / demipensiune (în funcţie de programul ales) 
- feribot Pireu - Eghina – Pireu (Insula Eghina);
- feribot Agiokampos – Glyfa (Insula Evia)
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (2 euro/pax la Rotonda – Salonic, 3 
euro/pax  la fiecare mănăstire din Complexul Meteora);
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie)

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

27.11 - 03.12

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 585 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Sofia – 
Promahonas – Serres – Salonic (al doilea 
oraș ca mărime din Grecia). Cazare și cină la 
hotel în Salonic.

Ziua II: Mic dejun. Salonic: tur pietonal – 
vizitarea centrului istoric al oraşului:  
Biserica Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de 
Mir (închinare la moaştele Sfântului 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir). Biserica 
Sfântul Gheorghe (cea mai veche biserică 
din Grecia, sec. al V-lea, construită inițial ca 
mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul lui 
Galeriu (monument situat pe Calea 
Ignatia), închinare la moaştele Sfântului 
Vasile cel Nou în  Biserica Sfânta Sofia
(construită în sec. al VII-lea după modelul 
Bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol) şi 
la moaştele Sfântului Grigorie Palama care 
se află în Catedrala Mitropolitană din 
Salonic (cu hramul Sfântul Grigorie Palama) 
Turnul Alb (simbol al oraşului, sec. al XV-
lea, de-a lungul timpului a avut numeroase 
nume și funcțiuni: fortăreață, închisoare și 
loc pentru execuții, apărare aeriană și stație 
m e te o ro l o g i c ă .   D e p l a s a re  s p re  
Igoumenitsa, traversare cu feribotul în 
Insula Corfu. cazare și cină Corfu.

Ziua III: Mic dejun. Biserica Sfântul 
Spiridon participare la Sfânta Liturghie și  (
închinare la moaştele Sfântului Ier. 
Spiridon), închinare la moaştele Sfintei 
Teodora .  în Catedrala Mitropolitană
Deplasare la Paleokastrita, închinare în 
Mănăstirea Maicii Domnului. Traversare 
cu feribotul Corfu - Igoumenitsa, plecare    

spre Patras, cazare și cină. 

Ziua IV: Plecare spre , traversare cu Kefalonia
feribotul Kilini – Kefalonia, deplasare la 
Mănăstirea Sfântul Gherasim, închinare la 
moaştele Sfântului Gherasim. Traversare cu 
feribotul Kefalonia – Kilini. Cazare şi cină 
Rodini/ Patras.

Ziua V: Mic dejun. Plecare spre Zakyntos, 
traversare cu feribotul Kilini - , Zakyntos
închinare la moaștele Sfântului Dionisie, în 
Mănăstirea Sfântul Ierarh Dionisie .  
Întoarcere în , închinare la moaștele Patras
Sfântului Apostol Andrei, în Biserica Sfântul 
Apostol Andrei. Cazare și cină Rodini/ Patras.

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare la , în  Kalambaka

funcţie de program, închinare în mănăstirile 
din .  Ansamblul monastic de la Meteora
Cazare și cină în Kalambaka. 

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare spre Salonic cu 
oprire la  Mănăstirea Sfântul  Ioan 
Botezătorul - Veria (închinare la moaștele 
Sfântului Ioan Botezătorul). Închinare la 
moaștele Sfântului Luca al Crimeii în 
Mănăstirea Panaghia Dobra. Deplasare la 
Suroti Mănăstirea  pentru închinare în 
Sfântul Ioan Evanghelistul și la mormântul 
Cuviosului Paisie Aghioritul. Cazare și cină 
Salonic.

Ziua VIII: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire la baza Dealului Patriarhiei în funcție 
de traficul auto și formalitățile vamale.

GRECIA - INSULE II
8 zile/7 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 7 nopţi cazare în camere duble hoteluri 3* (clasificare locală) cu 
demipensiune
- feribot Igoumenitsa – Corfu – Igoumenitsa
- feribot Killini – Kefalonia – Killini (insula Kefalonia)
- feribot Kilini– Zakyntos – Kilini (insula Zakyntos)
- însoţitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (mănăstirile din Complexul Meteora – 3 
Euro/mănăstire, 2 Euro/pers. - Rotonda.
- 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 minim 6 luni de la data 
întoarcerii în țară.

08 - 15

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 565 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române 
(crucea Sfântului Constantin Brâncoveanu) 
pe traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – 
Sofia –  Promahonas – Serres – Salonic. 
Cazare și cină la hotel în Salonic.

Ziua II: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Biserica Sfântul Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir (închinare la moaştele 
Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir). 
Salonic: tur pietonal – vizitarea centrului 
istoric al oraşului: Biserica Sfântul   
Gheorghe (cea mai veche biserică din 
Grecia, sec. al V-lea, construită inițial ca 
mausoleu al împăratului Galeriu), Arcul lui 
Galeriu (monument situat pe Calea 
Ignatia), închinare la moaştele Sfântului 
Vasile cel Nou în  şi la Biserica Sfânta Sofia
moaştele Sfântului Grigorie Palama care se 
află în  Catedrala Mitropolitană din Salonic
(cu hramul Sfântului Grigorie Palama, 
prima biserică a fost construită în sec. al 
VIII-lea),  (simbol al oraşului, Turnul Alb
sec. al XV-lea)
Plecare spre Kalambaka, oprire la 
Mănăstirea Sfânta Paraschevi din Valea  
Tembi. Tot aici se află și un izvor cuapă 
tămăduitoare, pentru cei care au 
probleme cu ochii. Cazare și cină în 
Kalambaka. 

Ziua III:  Mic dejun. Deplasare la 
Kalambaka, în funcţie de program, 
închinare în mănăstirile din Ansamblul 
monastic de la Meteora. Plecare spre  
Atena. Cazare și cină Atena.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la , Lykovrisi
închinare în  Mănăstirea Sfânta Irina 

de Hrisovalant Milesi. Deplasare la , 
închinare în , Mănăstirea Schimbarea la Față
ctitorie a Sfântului Porfirie Cavsokalivitul. 
Deplasare la , închinare la Nea Makri
moaștele Sfântului Efrem cel Nou în 
Mănăstirea Buna Vestire. Întoarcere la 
Atena Centrul Istoric, vizită în  al orașului: 
Mitropolia Piața Omonia Sintagma, , , 
Parlamentul Areopagul și . Cazare și cină în 
Atena. 

Ziua V: Mic dejun. Deplasare către Portul 
Pireu. Traversare cu feribotul Pireu - Eghina.
În , închinare la Eghina moaștele Sfântului 
Nectarie Mănăstirea Sfânta Treime, în . 
Întoarcere în Portul Pireu. Seara (ora 19:00) 
croazieră spre , se ajunge Insula Patmos
noaptea (ora 2:30 - iunie/ ora 03:15 - 
s e p t e m b r i e ) . C a z a r e  î n  P a t m o s .

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare la Mănăstirea 
Sfântul Ioan Teologul moaștele  (închinare la 
Sfinților Apostoli Filip și Toma și la ale Sfântului   
Hristodul Peștera Sfântului ). Închinare în 
Evanghelist Ioan, locul unde a scris Apocalipsa. 
După-amiază program liber. Seara (23:59) 
îmbarcare pe vasul de croazieră, cazare în 
cabine tip AB4.

Ziua VII:  Sosire dimineața (ora 8:05) în Portul 
Pireu, deplasare spre , pentru Insula Evia
închinare la  din moaștele Sfântului Ioan Rusul
Prokopi. Plecare către Salonic, închinare în 
Mănăstirea Kato Xenia (aici se află o parte din 
Brâul Maicii Domnului). Cazare și cină Salonic.

Ziua VIII: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în București în funcție de traficul auto și 
formalitățile vamale.
 

GRECIA ȘI INSULA - PATMOS 
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8 zile/7 nopți

23 - 30 15 - 22

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 6 nopţi cazare în camere duble hoteluri 3* (clasificare locală) 
- o noapte cazare pe feribot Patmos - Pireu (cabine cu 4 paturi)
- 6 mic dejunuri + 5 cine
- feribot Pireu - Eghina (insula Eghina)
- feribot Pireu – Patmos – Pireu (insula Patmos)
- feribot Glifa - Aghiokampos (insula Evia)
- însoţitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (mănăstirile din Complexul Meteora – 3 
Euro/mănăstire, 2 Euro/pers. - Rotonda.
- 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 minim 6 luni de la data 
întoarcerii în țară.



Tarif: 655 EURO

Ziua I: Întâlnire în Aeroportul Henri Coandă 
(Otopeni), sala de aşteptare, plecări 
internaţionale la ora 11.30. Decolare  din 
Bucureşti la ora 13.30, cursa WizzAir w6 
3251, sosire în Larnaca la ora 15.45.  Cazare 
în Larnaca.

Ziua II: Mic dejun. Închinare în Mănăstirea 
Sfânta Tecla Mănăstirea Sfântul  ,  
Irakleidios, un sfânt local foarte apreciat și 
în parohia cipriotă din Tamassos, unde se 
află construită o biserică în stil românesc -  
maramureşan. Închinare în  Mănăstirea 
Machairas asezată în zona montană Kionia - 
lanţul muntos Trodos, în interiorul 
mănăstirii se află o icoană făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului. Deplasare către 
satul tradiţional cipriot , unde ne Lefkara
vom închina în Biserica Lefkara Timi 
Stavros. În biserică se află un fragment din 
Sfânta Cruce. Apoi, ne vom închina în 
Mănăstirea Sfântul Mina. Cazare şi cină în 
Larnaca. 
 
Ziua III: Mic dejun. Deplasare către capitala 
cipriota , închinare în  Nicosia Catedrala  
Sfântul Ioan ( Agios Ioannis). Plecare către 
zona munţilor  – inima verde a Troddos
Ciprului, , cel mai înalt punt Muntele Olimp
din Cipru – 1951 m. Închinare  în Biserica 
Sfinţii Ciprian şi Iustina cu moaştele 
sfinţilor şi  în care se află Mănăstirea Kykkos
o icoană făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului. Mănăstirea este contruită în 
1092 şi este dedicată Maicii Domnului. În 
incinta mănăstirii ne vom închina la 3 
icoane pictate de Sfântul Luca (Agios 
Loukas). Oprire în satul  şi Omodos
inchinare in biserica, unde se află particele 
din .                                                                                      moaştele Sfântului Apostol Filip

Cazare şi cină în Larnaca. 

Ziua IV: Mic dejun. Închinare în Biserica 
Sfântul Lazăr, unde se află al doilea mormânt 
al Sfântului Lazăr, primul mormânt este în 
Betania-Israel, acolo unde Mântuitorul Hristos 
l-a înviat din morţi. În biserică se află  moaştele 
Sf. Lazăr. În drum spre Paphos oprire şi 
închinare în Mănăstirea Sfântul Gheorghe 
Alamanos  Paphos. Deplasare către , una din 
staţiunile cu elemente şi vestigii antice, cu 
multe mozaicuri şi situri arheologice. Scurtă 
oprire şi vedere panoramică asupra  peisajului 
Petra Tou Rominou Biserica . Închinare în 
Sfântul Pavel cu pilonul răstignirii Sfântului 
Pavel şi Biserica Sfânta Paraschevi. Închinare în 
Mănăstirea şi peştera Sfântul Neofytos, în 

mănăstire se găsesc moaştele Sfântului. 
Cazare şi cină în Larnaca.

Ziua V: Mic dejun. Ne vom închina în  
Mănăstirea  Sfântul Rafael, unde se află 
părticele din moaştele Sf. Rafael şi Sf. 
Serafim de Sarov. Apoi, vom trece în partea 
ocupată de turci şi ne vom închina în 
Biserica Sfântul Barnabas şi mormântul 
Sfântului. Din prezentul de astăzi ne vom 
întoarce în trecut cu aproximativ 40 ani în 
urmă, când turcii au invadat insula. Vom 
vizita oraşul , perla litoralului Famagusta
cipriot până în 1974, una dintre cele mai 
f r u m o a s e exe m p l e d e a r h i te c t u ră 
medievală, vom vedea în adevăratul său 
s e n s  a c e s t  o r a ş  f a n t o m ă .   

CIPRU la Sfinții BARNABA și LAZĂR
5 zile/4 nopți
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  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu avionul cu toate taxele incluse
- 4 nopţi cazare în cameră dublă hoteluri 3* (clasificare locală) 
- masă în regim demipensiune (mic dejun şi cină)
- intrările la obiectivele religioase din program
- ghid vorbitor de limbă română/engleză
-  preot/teolog însoţitor

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil 6 luni de la data 
întoarcerii în ţară.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- asigurarea medicală
- asigurarea storno – facultativă (asigurare de anulare a călătoriei, 
care se achită în lei la cursul zilei şi se încheie la semnarea 
contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, în 
pachet cu asigurarea medicală de călătorie)
- alte cheltuieli personale.



Tarif: 155 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 22:30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu –  Ruse – Veliko 
Tarnovo (capitala celui de al doilea Imperiu 
Bulgar) – trecere prin Valea Trandafirilor – 
Kapitan Andreevo – Kapikule – Edirne 
(fostul oraş Adrianopol, întemeiat de 
împăratul roman Hardrian. A fost capitala 
Imperiului Otoman între 1365 - 1453. Aici s-
a încheiat Pacea de la Adrianopol,   tratatul 
ruso-turc din anul 1829 prin care s-a 
recunoscut independența Greciei ,  
autonomia Serbiei și s-a desființat 
monopolul turcesc asupra comerțului Ţării 
Româneşti și Moldovei) – Istanbul. 

Ziua II: Grupul ajunge la Constantinopol. 
Închinare în Biserica din Vlaherne cu 
hramul Acoperământul Maicii Domnului 
(loc unde Maica Domnului s-a arătat 
mulţimii strânse în vremea împăratului 
Leon cel Înţelep, când oraşul era asediat şi a 
lăsat asupra lor Acoperămânul), apoi în 
Patriarhia Ecumenică (în mod simbolic cea 
mai înaltă autoritate canonică a lumii 
c reşt in -or todoxe . )  ș i  în  Biser i ca  
Românească cu hramul Sfânta Muceniţă 
Paraschevi, Sfinţii Martiri Brâncoveni şi 
Sfânta Arghira (ctitorie a Sfântului 
Constantin Brâncoveanu, închinare la 
moaştele Sfintei Arghira şi Sfântul Nifon 
Patriarhul Constantinopolului). Cazare în 
Istanbul.

Ziua III: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie de hram la Mănăstirea Izvorul 
Tămăduirii Moscheea Suleymanyie  

(mormântul lui Suleyman Magnificul, cel care 
a ridicat zidurile actuale ale Ierusalimului în 
sec. al XVI-lea) și  (a fost Muzeul Chora
întemeiată în cadrul sec. al V-VI-lea). Opţional 
croazieră pe Bosfor în care se pot vedea 
diverse obiective aflate pe malul European sau 
Asiatic. Cazare în Istanbul.

Ziua IV: Mic dejun.  – se vizitează: Tur pietonal
Catedrala Sfânta  Sofia (construită de 
împăratul Iustinian între anii 532-537), Palatul 
Topkapi Muzeu  (reşedinţa sultanilor, actualul 
Naţional al Turciei, care adăposteşte exponate 
unice: mâna dreaptă a Sfântului Ioan 
Botezătorul, sabia lui Ştefan cel Mare),

Moscheea Albastră (a fost construită între 
anii 1609 - 1616 în timpul domniei sultanului 
Ahmed I, este cea mai mare moschee din 
Istanbul), , Basilica Cisterne locul fostului 
Hipodrom Fântâna lui , unde acum se află: 
Wilhem II Obeliscul Egiptean Coloana , , 
Şerpuită (este dinbronz, a stat în fața 
Templului lui Apollo de la Delphi – Grecia), 
Coloana lui Constantin Porfirogenetul. Scurt 
popas în istoricul . Cazare Bazar al lui Bayazid
în Istanbul.

Ziua V: Mic dejun. Plecare spre țară. Sosire în 
București la baza Dealului Patriarhiei în funcție 
de traficul auto și de formalitățile vamale.
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  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat;
- 3 nopţi cazare în camere duble cu mic dejun hotel 3* (clasificare 
locală); 
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- taxe intrări obiective (aprox. 55 euro/pers.)
- ghid local (aproximativ 7 Euro/pers.)
- asigurarea medicală;
- mese de prânz și cină
- croaziera pe Bosfor (aproximativ 7 Euro/ pers.)
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

TURCIA - Constantinopol - Izvorul Tămăduirii
5 zile/3 nopți



Tarif: 440 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Ruse - Veliko-Tarnovo, capitala celui de al 
doilea Imperiu Bulgar – trecere prin Valea 
Trandafirilor - Capitan Andreevo (Bulgaria) - 
Kapikule (Turcia) - (fostul oraş Edirne 
Adrianopol, întemeiat de împăratul roman 
Hardrian. A fost capitala Imperiului 
Otoman între 1365 - 1453. Aici s-a încheiat 
Pacea de la Adrianopol, tratatul ruso-turc 
din anul 1829 prin care s-a recunoscut 
independența Greciei, autonomia Serbiei și 
s-a desființat monopolul turcesc asupra 
comerțului Ţării Româneşti și Moldovei) – 
tur panoramic Podul Tunca Moscheea  şi 
Selimiye Cami (construită între anii 1569 – 
1575 de către arhitectul Mimar Sinan la 
cerinţa sultanului Selim II, este cea mai 
mare moschee din Turcia). Cazare în 
Istanbul.

Ziua II: Mic dejun.  – se Tur pietonal
vizitează:  (prima Catedrala Sfânta  Sofia
biserică de pe acest loc a fost construită de 
Constantin cel Mare în anul 325, dar a ars 
într-un incediu în anul 404. A fost 
reconstruită de Teodosius II în anul 415, dar 
a fost din nou distrusă în timpul Răscolei 
Nika din anul 532. Clădirea actuală a fost 
construită de împăratul Iustinian între anii 
532-537),  (reşedinţa Palatul Topkapi
sultanilor, actualul Muzeu Naţional al 
Turciei, care  adăposteşte exponate unice: 
mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezatorul, 
sabia lui Ştefan cel Mare), Moscheea 
Albastră Basilica Cisterne,  (cunoscută şi ca 
”Palatul scufundat”, datează din sec. al VI-
lea), , unde acum locul fostului Hipodrom
se află: ,   Fântâna lui Wilhem II Obeliscul   

Egiptean (a fost adus din Valea Nilului de 
împăratul Theodosius II, datează din anul 1490 
î.Hr. din vremea faraonului Tuthmosis III), 
Coloana Şerpuită (este din bronz, a stat în fața 
Templului lui Apollo de la Delphi – Grecia), 
Coloana lui Constantin Porfirogenetul 
(seamănă cu un obelisc, doar că este făcută 
din mai multe blocuri de piatră). Scurt popas în 
istoricul .  Cazare în Bazar al lui Bayazid
Istanbul.   

Ziua III: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie de Hram la Mănăstirea Izvorul 
Tămăduirii (prima biserica a fost construită de 
împaratul Leon I Tracul, datorită unei minuni 
pe care a trait-o când era soldat – inainte de a 
intra în cetate, Leon Marcelus a întâlnit un orb 

care l-a rugat să-i dea apă de băut şi să-l 
îndrume spre cetate. Atunci, un glas de 
femeie i-a poruncit să caute în apropiere, 
unde se afla un izvor, şi să ude ochii orbului cu 
apa curată. Făcând astfel, orbul a deschis 
ochii şi a început să-L slăveasca pe 
Dumnezeu. Apoi, acelaşi glas i-ar fi zis lui Leon 
că va moşteni tronul împărătesc. După ce a 
fost uns împărat, Leon a construit o biserică 
închinată Maicii Domnului, pe locul acelui 
izvor). În Istanbul închinare în Patriarhia 
Ecumenică (închinare la moaştele Sfântului 
Grigorie Teologul, Sfântului Ioan Gura de Aur, 
Sfintei Solomoni, Sfintei Eufimia si Sfintei 
Teofana).  (loc unde Maica  Biserica Vlaherne
Domnului s-a arătat mulţimii strânse în 
vremea împăratului Leon cel Înţelep, când 

TURCIA - Capadocia - Izvorul Tămăduirii
10 zile/9 nopți
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oraşul era asediat şi a lăsatasupra lor 
Acoperămânul), , Biserica Chora Biserica
Românească Sfânta Muceniţă Paraschevi 
(cu hramul Sfânta Muceniţă Paraschevi, 
Sfinţii Martiri Brâncoveni şi Sfânta Arghira – 
c t i t o r i e  a  S f â n t u l u i  C o n s t a n t i n  
Brâncoveanu, închinare la moaştele Sfintei 
Arghira şi Sfântul Nifon Patriarhul 
Constantinopolului). Opţional, croazieră pe 
Bosfor în care se pot vedea diverse 
obiective aflate pe malul European sau 
Asiatic. Cazare în Istanbul.

Ziua IV:  Mic dejun. Plecare spre 
Cappadocia (se află în estul Anatoliei, în 
centrul Turciei. Cappadocia a fost 
cunoscută sub numele de Hatti în epoca 
bronzului târziu și a fost patria Imperiului 
Hitit cu capitala la Hattuşa)  pe traseul 
Istanbul –  (cunoscută sub numele Ankara
de Angora până în anul 1930 și Ancyra în 
perioada clasică, este capitala Turciei și al 

doilea cel mai mare oraș al țării, după Istanbul) 
– Aksaray. Cazare şi cină în Urgup / Ortahisar.

Ziua V: Mic dejun. Se vizitează: Muzeul în aer 
liber Goreme (muzeu în aer liber care 
adăposteşte manăstiri şi biserici paleocreştine 
săpate în tuf vulcanic, chilia în care a locuit 
Sfântul Vasile Cel Mare. Face parte din 
patrimoniul Unesco. Primele aşezări datează 
din vremea hitiţilor, 1800 - 1200 î.Hr.), oraşul 
subteran Kaymakli (oraşul a fost populat în 
perioada bizantină, a servit ca adăpost în 
vreme invaziilor arabe (780 - 1180) şi mongole 
(sec. al XIV-lea). Se coboară pe galeriile 
oraşului la o adâncime de cca. 20 m. Vizitare nu 
este periculoasă însă necesită atenţie!), 
panorama Văi i  Gyuverc in l ik  (Va lea  
Porumbeilor) şi , Uchisar Chilia Sfântului 
Simeon Stâlpnicul, vizitarea unui atelier de 
ceramică situat sub pamânt şi care se întinde 
pe o suprafaţă de 4000 m.p. Vizită la ieslea 
unde a vieţuit şi s-a nevoit Sfântul Ioan Rusul. 

Cazare şi cină Urgup / Ortahisar.

Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre  Pamukkale
(se traduce prin ‘’Castelul de bumbac’’ 
datorită teraselor calcaroase făcute din 
travertin) pe ruta Urgup – Nevshehir – 
Aksaray – Konya (oraş cunoscut în vechime ca 
Iconium, pe aici au trecut Sfinţii Apostoli 
Pavel şi Barnabas şi au propovăduit credinţa 
creştină) – Denizli – . Cazare şi cină  Pamukkale
în Pamukkale. 

Ziua VII: Mic dejun. În se vizitează Pamukkale 
Necropola Cetatea Hierapolis  și (anticul oraş 
grecesc Ierapolis – Oraşul Sfânt, se va urca la
Biserica ridicată pe locul unde Sfântul Apostol 
Filip a fost martirizat, dar şi presupusul 
mormânt al Apostolului). Se va coborî pe 
terasele calcaroase cu apă termală (fenomen 
unic în lume, coborârea nu este periculoasă 
însă va necesita atenție!). Plecare spre 
Kusadasi. Cazare şi cină în Kusadasi.   
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Ziua VIII: Mic dejun. Se vizitează Cetatea 
Efes (oraşul antic Efes a fost întemeiat în 
sec. al XI-lea Î.Hr. de coloniştii ionieni, astăzi 
se pot vedea ruinele Bibliotecii lui Celsus, 
marelui teatru în care a predicat Sfântul 
Apostol Pavel, Biserica Maicii Domnului - în 
care s-a ţinut Sinodul III Ecumenic in anul 
431). Deplasare la Casa și Izvoarele Maicii 
D o m n u l u i  ( c o n f o r m  
tradiţiei creştine, Maica Domnului a fost 
adusă în Efes de către Sfântul Apostol Ioan 
Evanghelistul, la scurt timp după Învierea 
din morţi a Mântuitorului, aici urmând a 
locui până la Adormirea ei. Biserica 

datează din sec. al VI-VII-lea). Închinare la 
mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul 
(ruinele impresionantei biserici bizantine din 
Efes închinate Sfântului Ioan Teologul, 
marchează locul unde, potrivit traditiei, acesta 
ar fi fost înmormântat. Iniţial, în sec. al IV-V-lea 
a fost ridicată o biserică, pe locul mormântului 
Sfântului Ioan Teologul, apoi în sec. al VI-lea 
împăratul Iustinian a ridicat o biserică 
impunătoare pe locul celei vechi). Deplasare la 
coloanele Templului zeiţei Artemis (una 
dintre cele 7 minuni ale lumii, templu construit 
în sec. VI î.Hr, a fost incendiat în anul 356 î.Hr.). 
Cazare şi cină în Kuşadasi.

Ziua IX: Mic dejun. Plecare către . Canakkale
Trecere prin  (vechea Smyrna). Se Izmir
vizitează cetatea antică  (Pergamul Pergam
este amintit în cartea Apocalipsei), Biserica 
Apocaliptică Curtea Roşie (a fost una dintre 
Cele Șapte Biserici descrise în Apocalipsa 
2,12) și  .  ruinele vechilor cetăți Troia I – IX
Traversare cu feribotul a Strâmtorii 
Dardanele  – . Cazare la Canakkale.Canakkale

Ziua X: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcţie de traficul auto și formalităţile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 9 nopţi cazare în cameră dublă  în hoteluri 3* şi 4* (clasificare 
locală)
- 9 mic dejun şi 5 cine tip bufet
- însoţitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- taxe intrări obiective (aprox. 120 Euro/pers.)
- ghid local (aprox. 35 Euro/pers.)
- excursiile opţionale (croaziera pe Bosfor – aprox. 7 Euro/pers.)
- 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

- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

11 - 20

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE

83



Tarif: 155 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 22:30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu –  Ruse – Veliko 
Tarnovo (capitala celui de al doilea Imperiu 
Bulgar) – trecere prin Valea Trandafirilor – 
Kapitan Andreevo – Kapikule – Edirne 
(fostul oraş Adrianopol, întemeiat de 
împăratul roman Hardrian. A fost capitala 
Imperiului Otoman între 1365 - 1453. Aici s-
a încheiat Pacea de la Adrianopol,   tratatul 
ruso-turc din anul 1829 prin care s-a 
recunoscut independența Greciei ,  
autonomia Serbiei și s-a desființat 
monopolul turcesc asupra comerțului Ţării 
Româneşti și Moldovei) – Istanbul. 

Ziua II: Grupul ajunge la Constantinopol. 
Închinare în Biserica din Vlaherne cu 
hramul Acoperământul Maicii Domnului 
(loc unde Maica Domnului s-a arătat 
mulţimii strânse în vremea împăratului 
Leon cel Înţelep, când oraşul era asediat şi a 
lăsat asupra lor Acoperămânul), apoi în 
Patriarhia Ecumenică (în mod simbolic cea 
mai înaltă autoritate canonică a lumii 
creştin-ortodoxe. Închinare la moaştele 
Sfântului Grigorie Teologul, Sfântului Ioan 
Gura de Aur, Sfintei Solomoni, Sfintei 
Eufimia si Sfintei Teofana. Tot aici este 
"Coloana Flagelării", o bucata din coloana 
de care a fost legat Iisus Hristos când 
soldaţii romani l-au biciuit şi l-au torturat. 
Alte două bucăţi din această coloană se află 
în Ierusalim şi în Roma. Se crede ca aceasta 
a fost adusă aici de către Sfânta Elena după 
pelerinajul făcut în Ţara Sfântă) și în 
Mănăstirea Izvorul Tămăduirii (prima 
biserica a fost construită de împaratul Leon 
I Tracul, datorită unei minuni pe care 

a trait-o când era soldat – inainte de a intra în 
cetate, Leon Marcelus a întâlnit un orb care l-a 
rugat să-i dea apă de băut şi să-l îndrume spre 
cetate. Atunci, un glas de femeie i-a poruncit 
să caute în apropiere, unde se afla un izvor, şi 
să ude ochii orbului cu apa curată. Făcând 
astfel, orbul a deschis ochii şi a  început să-L 
slăveasca pe Dumnezeu. Apoi, acelaşi glas i-ar 
fi zis lui Leon că va moşteni tronul împărătesc. 
După ce a fost uns împărat, Leon a construit o 
biserică închinată Maicii Domnului, pe locul 
acelui izvor). Cazare în Istanbul.

Ziua III: Mic dejun.  – se vizitează: Tur pietonal
Catedrala Sfânta  Sofia (prima biserică de pe 
acest loc a fost construită de Constantin cel 
Mare în anul 325, dar a ars într-un incediu în 

anul 404. A fost reconstruită de Teodosius II în 
anul 415, dar a fost din nou distrusă în timpul 
Răscolei Nika din anul 532.  Clădirea actuală a 
fost construită de împăratul Iustinian între 
anii 532-537), (reşedinţa Palatul Topkapi 
sultanilor, actualul , Muzeu Naţional al Turciei
care adăposteşte exponate unice: mâna 
dreaptă a Sfântului Ioan Botezatorul, sabia lui 
Ştefan cel Mare),  (a fost Moscheea Albastră
construită între anii 1609 - 1616 în timpul 
domniei sultanului Ahmed I, este cea mai 
mare moschee din Istanbul),  Basilica Cisterne
(cunoscută şi ca ”Palatul scufundat”, datează 
din sec. al VI-lea, a fost construită ca cisternă 
de apă pentru a alimenta palatal imperial şi 
clădirile înconjurătoare), locul fostului 
Hipodrom Fântâna lui , unde acum se află: 

TURCIA - CONSTANTINOPOL
5 zile/3 nopți

84



Wilhem II (numită și Fântâna germană, 
construită în memoria celei de a doua vizite 
a împăratului german la Constantinopol și 
inauguarată la aniversarea sa din 27 
ianuarie 1901),  (a fost Obeliscul Egiptean
adus din Valea Nilului de împăratul 
Theodosius II, datează din anul 1490 î.Hr. 
din vremea faraonului Tuthmosis III), 
Coloana Şerpuită (este din bronz, a stat în 
fața Templului lui Apollo de la Delphi – 
G r e c i a ) , C o l o a n a  l u i  C o n s t a n t i n  
Porfirogenetul (seamănă cu un obelisc,   
doar că este făcută din mai multe blocuri de 

piatră). Scurt popas în istoricul Bazar al lui 
Bayazid. Cazare Istanbul.

Ziua IV: Mic dejun.  Participare la Sfânta 
Liturghie la Biserica Românească cu hramul 
Sfânta Muceniţă Paraschevi, Sfinţii Martiri 
Brâncoveni şi Sfânta Arghira (ctitorie a 
Sfântului Constantin Brâncoveanu, închinare 
la moaştele Sfintei Arghira şi Sfântul Nifon 
Patriarhul Constantinopolului).  Vizitarea 
Palatului Dolmabahce (a fost construit între 
anii 1843 – 1856), , Moscheea Suleymanyie
(aici se găsește mormântul lui Suleyman 

Magnificul, cel care a ridicat zidurile actuale 
ale Ierusalimului în sec. al XVI-lea) și Muzeul 
Chora (a fost întemeiată în cadrul sec. al V-VI-
lea, păstrează unele dintre cele mai frumoase 
mozaicuri bizantine). Opţional, croazieră pe 
Bosfor în care se pot vedea diverse obiective 
aflate pe malul European sau Asiatic. Cazare 
în Istanbul.

Ziua V: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat;
- 3 nopţi cazare în camere duble cu mic dejun hotel 3* (clasificare 
locală); 
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- taxe intrări obiective (aprox. 55 euro/pers.)
- ghid local (aproximativ 7 Euro/pers.)
- asigurarea medicală;
- mese de prânz și cină
- croaziera pe Bosfor (aproximativ 7 Euro/ pers.)
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

14 - 18 05 - 09 18 - 22

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 385 EURO

Ziua I: Plecare din București la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Ruse - Veliko-Tarnovo, capitala celui de al 
doilea Imperiu Bulgar – trecere prin Valea 
Trandafirilor - Capitan Andreevo (Bulgaria) 
- Kapikule (Turcia) -  (fostul oraş Edirne
Adrianopol, întemeiat de împăratul roman 
Hardrian. A fost capitala Imperiului 
Otoman între 1365 - 1453. Aici s-a încheiat 
Pacea de la Adrianopol, tratatul ruso-turc 
din anul 1829 prin care s-a recunoscut 
independența Greciei, autonomia Serbiei și 
s-a desființat monopolul turcesc asupra 
comerțului Ţării Româneşti și Moldovei) – 
tur panoramic Podul Tunca şi Moscheea 
Selimiye Cami (construită între anii 1569 – 
1575 de către arhitectul Mimar Sinan la 
cerinţa sultanului Selim II, este cea mai 
mare moschee din Turcia). Traversare cu 
feribotul a  (leagă Strâmtorii Dardanele
Marea Egee cu Marea Marmara, are o 
lungime de 61 km, dar are numai 1,2 – 6 km 
lățime. Adâncimea medie este de 55 m, iar 
cea maximă de 82 m) – . Cazare Canakkale
Canakkale.

Ziua II:  Mic dejun. Se vizitează ruinele 
vechilor cetăți  (primul oraș a fost Troia I – IX
fondat în mileniul III î.Hr. în timpul Epocii 
Bronzului. Se păstrază inclusiv ruine din 
Troia VII, cea descrisa de Homer. Ultimul 
oraș de pe acest sit arheologic a fost Iliumul 
elenistic, fondat de romani în timpul  
domniei împăratului Augustus, care a 
d e c ă z u t  d u p ă  d e s e m n a r e a  
Constantinopolului drept capitală a 
Imperiului Roman în sec. al IV-lea), cetatea 
antică  (oraș antic grecesc, devenit Pergam
capitala Regatului Pergam în timpul 

perioadei elenistice 281-133 î.Hr. Pergamul 
este amintit în cartea Apocalipsei.  Aici a fost 
inventat pergamentul, a cărui denumire 
provine de la numele orașului) şi Biserica 
Apocaliptica Curtea  Roşie (aici a fost iniţial un 
templu păgân. În anul 92 d.Hr., în acest templu 
a a fost martirizat Sfântul Antipa, primul 
arhiepiscop al Pergamului, numit   din porunca 
Sfântului Ioan. În primul secol d.Hr., biserica 
creștină din Pergam, adăpostită în interiorul 
clădirii principale a Basilicii Roșii, a fost una 
dintre Cele Șapte Biserici descrise în 
Apocalipsa 2,12). Trecere prin (vechea Izmir 
Smyrna, cetatea păstorită de Sfântul Policarp, 
oraş fondat în sec. al IV-lea î.Hr., cetatea 
păstorită de Sfântul Policarp. Este al treilea 
oraș ca mărime în Turcia după Istanbul și  

Ankara. Aici s-au născut Homer și Aristotel 
Onassis). Cazare şi cină Kusadasi.

Ziua III: Mic dejun. Se vizitează  Cetatea Efes
(oraşul antic Efes a fost întemeiat în sec. al XI-
lea Î.Hr. de coloniştii ionieni, devenind în 
cursul timpului unul din cele mai dezvoltate 
centre religioase și comerciale. A suferit 
pierderi însemnate la cutremurele din anii 
358 și 365 d.Hr., iar în sec. al VII-lea a început 
să decadă. Astăzi se pot vedea ruinele 
Bibliotecii lui Celsus, marelui teatru în care a 
predicat Sfântul Apostol Pavel, Biserica Maicii 
Domnului - în care s-a ţinut Sinodul III 
Ecumenic in anul 431). Deplasare la Casa și 
Izvoarele Maicii Domnului (conform tradiţiei 
creştine, Maica Domnului a fost adusă în Efes 

TURCIA  la cele 7 Biserici ale Apocalipsei
8 zile/7 nopți
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de către Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, 
la scurt timp după Învierea din morţi a 
Mântuitorului Iisus Hristos, aici urmând a 
locui până la Adormirea ei. Biserica datează 
din secolele al VI-VII-lea, dar  fundaţiile 
casei au  o origine mult mai veche – 
posibilitatea ca acestea să aparţină 
secolului I fiind foarte mare. Astăzi, este 
biserică romano-catolică). Închinare la 
mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul 
(ruinele impresionantei biserici bizantine 
din Efes închinate Sfântului Ioan Teologul, 
marchează locul unde, potrivit traditiei, 
acesta ar fi fost înmormântat. Iniţial, în 
secolele al IV-V-lea a fost ridicată o biserică, 
pe locul mormântului Sfântului Ioan 
Teologul, apoi în secolul al VI-lea, împăratul 
Iustinian a ridicat o biserică impunătoare pe 
locul celei vechi). Deplasare la coloanele 
Templului zeiţei Artemis (una dintre cele 
șapte minuni ale lumii, templu construit în 
secolul al VI-lea î.Hr, 

a fost incendiat în anul 356 î.Hr., de un 
cetățean din Efes cu numele de Herostrat, din 
dorința de a deveni celebru). Cazare şi cină 
Kuşadasi.

Ziua IV: Mic dejun. Plecare spre (se Pamukkale 
traduce prin ‘’Castelul de bumbac’’ datorită 
teraselor calcaroase făcute din travertin, rocă 
sedimentară care s-a format de-a lungul a mii 
de  ani prin depunerile de carbonat de calciu 
din apa celor 17 izvoare existente în zonă). În 
Pamukkale se vizitează  Necropola si Cetatea 
Hierapolis (anticul oraş grecesc Ierapolis – 
Oraşul Sfânt, ridicat în regiunea izvoarelor cu 
apă caldă în vechea Frigia, se va urca la Biserica 
ridicată pe locul unde Sfântul Apostol Filip a 
fost martirizat, dar şi presupusul mormânt al 
Apostolului, nou descoperit de arheologii turci 
(se află pe culmea unui deal, în afara zidurilor 
cetăţii. Biserica datează din sec. al V-lea. Se 
crede că  mormântul Sfântului Apostol Filip
este în centrul clădirii. Acest locul a fost  

incendiat, cândva între secolele al V-VI-lea, 
de aceea a ramas multă vreme necunoscut). 
Se va coborî pe terasele calcaroase cu apă 
termală (fenomen unic în lume, coborârea nu 
este periculoasă însă va necesita atenție!). 
Deplasare la (oraşul s-a numit Laodiceea 
iniţial Diospolis, apoi Roas, Antioh al II-lea 
fiind cel care l-a colonizat între anii 261 - 246 
î.Hr, dându-i numele soţiei sale, Laodiceea), 
se vizitează  (Biserica din Cetatea Laodiceea
Laodiceea face parte dintre cele şapte Biserici 
ale Apocalipsei). Cazare şi cină în Pamukkale.

Ziua V: Mic dejun.  Plecare către  Istanbul
(numit în antichitatea Byzantion, apoi, după 
anul 330 d.Hr., Constantinopol, a fost capitală 
a Imperiului Roman până în 1453 și a 
Imperiului Otoman până la proclamarea 
Republicii Turcia, la 13 octombrie  1923).     
cu vizitarea pe traseu a ruinelor anticelor 
cetăţi:  (este una dintre bisericile Philadelphia
menţionate în Cartea Apocalipsei),   Sardes
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(este menţionat în Cartea Apocalipsei) și 
Tiatira (este una dintre cetăţile amintite în 
Cartea Apocalipsei). Cazare Istanbul.

Ziua VI: Mic dejun.  – se Tur pietonal
vizitează:  (clădirea Catedrala Sfânta  Sofia
actuală a fost construită de împăratul 
Iustinian între anii 532-537), Palatul 
Topkapi (reşedinţa sultanilor, actualul 
Muzeu Naţ ional  a l  Turc ie i ,  care   
adăposteşte exponate unice: mâna dreaptă 
a Sfântului Ioan Botezatorul, sabia lui 
Ştefan cel Mare), , Moscheea Albastră
Basilica Cisterne locul fostului ,  

Hipodrom Fântâna lui , unde acumse află:
Wilhem II (numită și Fântâna germană), 
Obeliscul Egiptean Coloana Şerpuită, , 
Coloana lui Constantin Porfirogenetul. Scurt 
popas în istoricul . Cazare Bazar al lui Bayazid
în Istanbul. 

Ziua VII: Mic dejun. Închinare în Mănăstirea 
Izvorul Tămăduirii Participare la Sfânta . 
Liturghie la Biserica Românească cu hramul 
Sfânta Muceniţă Paraschevi, Sfinţii Martiri
Brâncoveni şi Sfânta Arghira (ctitorie a 
Sfântului Constantin Brâncoveanu, închinare 
la moaştele Sfintei Arghira şi Sfântul Nifon

Patriarhul Constantinopolului). Patriarhia 
Ecumenică (închinare la moaştele Sfântului 
Grigorie Teologul, Sfântului Ioan Gură de Aur, 
Sfintei Solomoni, Sfintei Eufimia si Sfintei 
Teofana), , cu hramul Biserica Vlaherne
Acoperământul Maicii Domnului, Biserica 
Chora. Opţional, croazieră pe Bosfor în care 
se pot vedea diverse obiective aflate pe malul 
European sau Asiatic. Cazare Istanbul.

Ziua VIII: Mic dejun.  Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
-  transport cu autocar clasificat
- 7 nopţi cazare în camere duble  hoteluri 3* şi 4* (clasificare 
locală)
- 7 mic dejun şi 3 cine tip bufet
- însoțitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- taxe intrări obiective (aprox. 90 Euro/pers.)
- asigurarea medicală
- ghid turc autorizat în interiorul obiectivelor (aprox. 30 Euro/pers.)
- excursiile opţionale (croazieră pe Bosfor  – aprox. 7 Euro/pers.)
- 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

- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

14 - 21 16 - 23 23 - 30

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 455 EURO

Ziua I: Plecare din București la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Ruse - Veliko-Tarnovo, capitala celui de al 
doilea Imperiu Bulgar – trecere prin Valea 
Trandafirilor - Capitan Andreevo (Bulgaria) 
- Kapikule (Turcia) -  (fostul oraş Edirne
Adrianopol, întemeiat de împăratul roman 
Hardrian. A fost capitala Imperiului 
Otoman între 1365 - 1453. Aici s-a încheiat 
Pacea de la Adrianopol, tratatul ruso-turc 
din anul 1829 prin care s-a recunoscut 
independența Greciei, autonomia Serbiei și 
s-a desființat monopolul turcesc asupra 
comerțului Ţării Româneşti și Moldovei) – 
tur panoramic Podul Tunca Moscheea  şi 
Selimiye Cami (construită între anii 1569 – 
1575 de către arhitectul Mimar Sinan la 
cerinţa sultanului Selim II, este cea mai 
mare moschee din Turcia). Traversare cu 
feribotul a  (leagă Strâmtorii Dardanele
Marea Egee cu Marea Marmara, are o 
lungime de 61 km, dar are numai 1,2 – 6 km 
lățime. Adâncimea medie este de 55 m, iar 
cea maximă de 82 m) – . Cazare Canakkale
Canakkale.

Ziua II: Mic dejun. Plecare către . Kusadasi
Se vizitează ruinele vechilor cetăti Troia I – 
IX (primul oraș a fost fondat în mileniul III 
î.Hr. în timpul Epocii Bronzului. Se păstrază 
inclusiv ruine din   Troia VII, cea descrisa de 
Homer. Ultimul oraș de pe acest sit 
arheologic a fost Iliumul elenistic, fondat 
de romani în timpul domniei împăratului 
Augustus, care a decăzut după desemnarea 
Constantinopolului drept capitală a 
Imperiului Roman în sec. al IV-lea), cetatea 
antică (oraș antic grecesc, devenit Pergam 
capitala Regatului Pergam  în timpul 

perioadei elenistice 281-133 î.Hr. Pergamul 
este amintit în cartea Apocalipsei.  Aici a fost 
inventat pergamentul, a cărui denumire 
provine de la numele orașului) şi Biserica 
Apocaliptica Curtea  Roşie (aici a fost iniţial un 
templu păgân. În anul 92 d.Hr., în acest templu 
a a fost martirizat Sfântul Antipa, primul 
arhiepiscop al Pergamului, numit   din porunca 
Sfântului Ioan. În primul secol d.Hr., biserica 
creștină din Pergam, adăpostită în interiorul 
clădirii principale a Basilicii Roșii, a fost una 
dintre Cele Șapte Biserici descrise în 
Apocalipsa 2, 12). Trecere prin  (vechea Izmir
Smyrna, cetatea păstorită de Sfântul Policarp, 
oraş fondat în sec. al IV-lea î.Hr., cetatea 
păstorită de Sfântul Policarp. Este al treilea 
oraș ca mărime în Turcia după Istanbul și  

Ankara. Aici s-au născut Homer și Aristotel 
Onassis). Cazare şi cină Kusadasi.
      

Ziua III: Mic dejun. Se vizitează  Cetatea Efes
(oraşul antic Efes a fost întemeiat în sec.al XI-
lea Î.Hr. de coloniştii ionieni, devenind în 
cursul timpului unul din cele mai dezvoltate 
centre religioase și comerciale. A suferit 
pierderi însemnate la cutremurele din anii 
358 și 365 d.Hr., iar în sec. al VII-lea a început 
să decadă. Astăzi se pot vedea ruinele 
Bibliotecii lui Celsus marelui teatru,  în care a 
predicat Sfântul Apostol Pavel, Biserica 
Maicii Domnului - în care s-a ţinut Sinodul III 
Ecumenic in anul 431). Deplasare la Casa și 
Izvoarele Maicii Domnului (conform tradiţiei 

TURCIA - ASIA MICĂ și CAPADOCIA
10 zile/9 nopți
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creştine, Maica Domnului a fost adusă în 
Efes de către Sfântul Apostol Ioan 
Evanghelistul, la scurt timp după Învierea 
din morţi a Mântuitorului, aici urmând a 
locui până la Adormirea ei. Biserica datează 
din secolele al VI-VII-lea, dar  fundaţiile 
casei au  o origine mult mai veche – 
posibilitatea ca acestea să aparţină secolul I 
fiind foarte mare. Astăzi este biserică 
romano-catolică). Închinare la mormântul 
Sfântului Ioan Evanghelistul (ruinele 
impresionantei biserici bizantine din Efes 
închinate Sfântului Ioan Teologul, 
marchează locul unde, potrivit traditiei, 
acesta ar fi fost înmormântat. Iniţial, în 
secolele al IV-V-lea a fost ridicată o biserică, 
pe locul mormântului Sfantului Ioan 
Teologul, apoi în secolul al VI-lea imparatul 
Iustinian a ridicat o biserică impunătoare 
pe locul celei vechi). Deplasare la coloanele 
Templului zeiţei Artemis (una dintre cele 
7 minuni ale lumii).  Cazare şi cină Kuşadasi. 

Ziua IV: Mic dejun. Plecare spre (se Pamukkale 
traduce prin ‘’Castelul de bumbac’’ datorită 
teraselor calcaroase făcute din travertin, rocă 
sedimentară care s-a transformat de-a lungul a 
mii de ani). În Pamukkale se vizitează 
Necropola si Cetatea Hierapolis (anticul oraş 
grecesc Ierapolis – Oraşul Sfânt, ridicat în 
regiunea izvoarelor cu apă caldă în vechea 
Frigia, se va urca la Biserica ridicată pe locul 
unde Sfântul Apostol Filip a fost martirizat, 
dar şi presupusul mormânt al Apostolului, nou 
descoperit de arheologii turci. Se va coborî pe 
terasele calcaroase cu apă termală (fenomen 
unic în lume, coborârea nu este periculoasă 
însă va necesita atenție!). Cazare şi cină în 
Pamukkale.

Ziua V: Mic dejun.  Plecare spre  Cappadocia
(Cappadocia a fost cunoscută sub numele de  
Hatti în epoca bronzului târziu și a fost patria 
Imperiului Hitit cu capitala la Hattuşa) pe ruta 
Pamukkale – Denizli – Konya,    

cunoscut în vechime ca Iconium, pe aici au 
trecut Sfinţii Apostoli Pavel şi Barnabas şi au 
propovăduit credinţa creştină) –  – Aksaray
Nevsehir – Urgup / Ortahisar. Cazare şi cină 
Urgup / Ortahisar.

Ziua VI: Mic dejun. Se vizitează: Muzeul în aer 
liber Goreme (muzeu în aer liber care 
a d ă p o s t e ş t e  m ă n ă s t i r i  ş i  b i s e r i c i  
paleocreştine săpate în tuf vulcanic, chilia în 
care a locuit Sfântul Vasile Cel Mare. Face 
parte din patrimoniul Unesco), oraşul 
subteran . Se coboară pe galeriile Kaymakli
oraşului la o adâncime de cca. 20 m. Vizitare 
nu este periculoasă însă necesită atenţie!), 
panorama Văii  Gyuvercinl ik  (Valea 
Porumbeilor) şi , Uchisar Chilia Sfântului 
Simeon Stâlpnicul, vizitarea unui atelier de 
ceramică situat sub pamânt şi care se întinde 
pe o suprafaţă de 4000 m.p. Vizită la ieslea 
unde a vieţuit şi s-a nevoit Sfântul Ioan 
Rusul. Cazare şi cină Urgup / Ortahisar.
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Ziua VII: Mic dejun. Plecare spre  Istanbul
(numit în antichitatea Byzantion, apoi, 
după anul 330 d.Hr., Constantinopol) pe 
traseul  –   – .  Aksaray Ankara  Istanbul
Cazare Istanbul.

Ziua VIII: Mic dejun.  – se Tur pietonal
vizitează:  (Clădirea Catedrala Sfânta  Sofia
actuală a fost construită de împăratul 
Iustinian între anii 532-537), Palatul 
Topkapi (reşedinţa sultanilor, actualul 
Muzeu Naţional  a l  Turc ie i ,  care  
adăposteşte exponate unice: mâna   

dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul, sabia lui
Ştefan cel Mare), , Moscheea Albastră Basilica 
Cisterne locul fostului Hipodrom, , unde acum 
se află: , Fântâna lui Wilhem II Obeliscul 
Egiptean Coloana Şerpuită Coloana lui , , 
Constantin Porfirogenetul. Scurt popas în 
istoricul . Cazare Istanbul.Bazar al lui Bayazid

Ziua IX: Mic dejun. Închinare în Mănăstirea 
Izvorul Tămăduirii Participare la Sfânta . 
Liturghie la Biserica Românească cu hramul 
Sfânta Muceniţă Paraschevi, Sfinţii Martiri
Brâncoveni şi Sf. Arghira (ctitorie a Sfântului

Constantin Brâncoveanu,moaştele Sf. Arghira 
şi Nifon Patriarhul Constantinopolului). 
Patriarhia Ecumenică (moaştele Sfântului 
Grigorie Teologul, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. 
Solomoni, Sf. Eufimia și Sf. Teofana), Biserica 
Vlaherne Biserica Chora, . Opţional, croazieră 
pe Bosfor - obiective aflate pe malul 
European sau Asiatic. Cazare Istanbul.

Ziua X: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 9 nopţi cazare în cameră dublă  în hoteluri 3* şi 4* (clasificare 
locală)
- 9 mic dejun şi 5 cine tip bufet
- insoţitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- taxe intrări obiective (aprox. 120 Euro/pers.)
- ghid local (aprox. 35 Euro/pers.)
- excursiile opţionale (croaziera pe Bosfor – aprox. 7 Euro/pers.)
- 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

- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

26.5 - 04.6 30.6 - 09.7 15 - 24 06 - 15
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Tarif: 455 EURO

Ziua I: Plecare din București la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Ruse - Veliko-Tarnovo, capitala celui de al 
doilea Imperiu Bulgar – trecere prin Valea 
Trandafirilor - Capitan Andreevo (Bulgaria) 
- Kapikule (Turcia) -  (fostul oraş Edirne
Adrianopol, întemeiat de împăratul roman 
Hardrian. A fost capitala Imperiului 
Otoman între 1365 - 1453. Aici s-a încheiat 
Pacea de la Adrianopol, tratatul ruso-turc 
din anul 1829 prin care s-a recunoscut 
independența Greciei, autonomia Serbiei și 
s-a desființat monopolul turcesc asupra 
comerțului Ţării Româneşti și Moldovei) – 
tur panoramic Podul Tunca Moscheea  şi 
Selimiye Cami (construită între anii 1569 – 
1575 de către arhitectul Mimar Sinan la 
cerinţa sultanului Selim II, este cea mai 
mare moschee din Turcia). Traversare cu 
feribotul a  (leagă Strâmtorii Dardanele
Marea Egee cu Marea Marmara, are o 
lungime de 61 km, dar are numai 1,2 – 6 km 
lățime. Adâncimea medie este de 55 m, iar 
cea maximă de 82 m) – . Cazare Canakkale
Canakkale.

Ziua II: Mic dejun. Plecare către . Kusadasi
Se vizitează ruinele vechilor cetăti Troia I – 
IX (primul oraș a fost fondat în mileniul III 
î.Hr. în timpul Epocii Bronzului. Se păstrază 
inclusiv ruine din   Troia VII, cea descrisa de 
Homer. Ultimul oraș de pe acest sit 
arheologic a fost Iliumul elenistic, fondat 
de romani în timpul domniei împăratului 
Augustus, care a decăzut după desemnarea 
Constantinopolului drept capitală a 
Imperiului Roman în sec. al IV-lea), cetatea 
antică (oraș antic grecesc, devenit Pergam 
capitala Regatului Pergam  în timpul 

perioadei elenistice 281-133 î.Hr. Pergamul 
este amintit în cartea Apocalipsei.  Aici a fost 
inventat pergamentul, a cărui denumire 
provine de la numele orașului) şi Biserica 
Apocaliptica Curtea  Roşie (aici a fost iniţial un 
templu păgân. În anul 92 d.Hr., în acest templu 
a a fost martirizat Sfântul Antipa, primul 
arhiepiscop al Pergamului, numit   din 
porunca Sfântului Ioan. În primul secol d.Hr., 
biserica creștină din Pergam, adăpostită în 
interiorul clădirii principale a Basilicii Roșii, a 
fost una dintre Cele Șapte Biserici descrise în 
Apocalipsa 2, 12). Trecere prin  (vechea Izmir
Smyrna, cetatea păstorită de Sfântul Policarp, 
oraş fondat în sec. al IV-lea î.Hr., cetatea 
păstorită de Sfântul Policarp. Este al treilea 
oraș ca mărime în Turcia după Istanbul și  

Ankara. Aici s-au născut Homer și Aristotel 
Onassis). Cazare şi cină Kusadasi.
      
Ziua III: Mic dejun. Se vizitează  Cetatea Efes
(oraşul antic Efes a fost întemeiat în sec.al 
XI-lea Î.Hr. de coloniştii ionieni, devenind în 
cursul timpului unul din cele mai dezvoltate 
centre religioase și comerciale. A suferit 
pierderi însemnate la cutremurele din anii 
358 și 365 d.Hr., iar în sec. al VII-lea a 
început să decadă. Astăzi se pot vedea 
ruinele , Bibliotecii lui Celsus marelui 
teatru în care a predicat Sfântul Apostol 
Pavel,  - în care s-a Biserica Maicii Domnului
ţinut Sinodul III Ecumenic in anul 431). 
Deplasare la Casa și Izvoarele Maicii 
D o m n u l u i  ( c o n f o r m  t r a d i ţ i e i  

TURCIA - Mira Lichiei 
9 8 zile/  nopți
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creştine, Maica Domnului a fost adusă în 
Efes de către Sfântul Apostol Ioan 
Evanghelistul, la scurt timp după Învierea 
din morţi a Mântuitorului, aici urmând a 
locui până la Adormirea ei. Biserica datează 
din secolele al VI-VII-lea, dar  fundaţiile 
casei au  o origine mult mai veche – 
posibilitatea ca acestea să aparţină secolul I 
fiind foarte mare. Astăzi este biserică 
romano-catolică). Închinare la mormântul 
Sfântului Ioan Evanghelistul (ruinele 
impresionantei biserici bizantine din Efes 
închinate Sfântului Ioan Teologul, 
marchează locul unde, potrivit traditiei, 
acesta ar fi fost înmormântat. Iniţial, în 
secolele al IV-V-lea a fost ridicată o biserică, 
pe locul mormântului Sfantului Ioan 
Teologul, apoi în secolul al VI-lea imparatul 
Iustinian a ridicat o biserică impunătoare 
pe locul celei vechi). Deplasare la coloanele 
Templului zeiţei Artemis (una dintre cele 
7 minuni ale lumii).  Cazare şi cină Kuşadasi. 

Ziua IV: Mic dejun.Plecare spre , vechea Demre
Mira Lychiei, închinare în Biserica Sfântul 
Nicolae (adăpostește mormântul Sfântului 
Nicolae. O comunitate creștină substanțială a 
grecilor a trăit în Demre (Myra) până în anii 
1920, când au migrat în Grecia. Demre este un 
oraș in provincia Antalya, pe coasta 
mediteraneană a Turciei, numit după râul 
Demre). Cazare și cina în Kemer / Antalya. 

Ziua V: Mic dejun.  Plecare spre  (se Pamukkale
traduce prin ‘’Castelul de bumbac’’ datorită 
teraselor calcaroase făcute din travertin, rocă 
sedimentară ce s-a format de-a lungul a mii de 
ani prin depunerile de carbonat de calciu din 
apa celor 17 izvoare existente în zonă). În 
Pamukkale se vizitează  și Necropola Cetatea 
Hierapolis (anticul oraş grecesc Ierapolis – 
Oraşul Sfânt, ridicat în regiunea izvoarelor cu 
apă caldă în vechea Frigia, se va urca la Biserica 
ridicată pe locul unde Sfântul Apostol Filip a 
fost martirizat, dar şi presupusul mormânt al 

Apostolului, nou descoperit de arheologii 
turci (se află pe culmea unui deal, în afara 
zidurilor cetăţii. Biserica datează din sec. V. Se 
crede că mormântul Sfântului Apostol Filip 
este în centrul clădirii. Acest locul a fost 
incendiat, cândva între secolele V-VI, de 
aceea a rămas multă vreme necunoscut). Se 
va coborî pe  cu apă terasele calcaroase
termală (fenomen unic în lume, coborârea nu 
este periculoasă însă va necesita atenție!). 
Cazare şi cină în Pamukkale.

Ziua VI: Mic dejun.  Plecare către Istanbul 
(numit în antichitatea Byzantion, apoi, după 
anul 330 d.Hr., Constantinopol, a fost capitală 
a Imperiului Roman până în 1453 și a 
Imperiului Otoman până la proclamarea 
Republicii Turcia, la 13 octombrie  1923. 
Oficial a primit denumirea turcă de Istanbul la 
28 martie 1930, până atunci păstrându-și pe 
plan internațional numele antic și tradițional 
de Constantinopol.  
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 cu vizitarea pe traseu a ruinelor anticelor 
cetăţi:  ,  și ,  Philadelphia Sardes Tiatira
cetăţi amintite în Cartea Apocalipsei). 
Cazare  în Istanbul. 

Ziua VII: Mic dejun.  – se Tur pietonal
vizitează:  (Clădirea Catedrala Sfânta  Sofia
actuală a fost construită de împăratul 
Iustinian între anii 532-537), Palatul 
Topkapi (reşedinţa sultanilor, actualul 
Muzeu Naţ ional  a l  Turc ie i ,  care 
adăposteşte exponate unice: mâna  
dreaptă a  Sfântului Ioan Botezătorul, sabia 

l u i  Ş t e f a n  c e l  M a r e ) ,  M o s c h e e a  
Albastră Basilica Cisterne locul fostului , , 
Hipodrom Fântâna lui , unde acum se află: 
Wilhem II Obeliscul Egiptean Coloana , , 
Ş e r p u i t ă C o l o a n a  l u i  C o n s t a n t i n  ,  
Porfirogenetul Bazar . Scurt popas în istoricul 
al lui Bayazid. 
Cazare în Istanbul.

Ziua VIII: Mic dejun. Închinare în Mănăstirea 
Izvorul Tămăduirii  Biserica Românească cu .
hramul Sfânta Muceniţă Paraschevi, Sfinţii 
Martiri Brâncoveni şi Sf. Arghira (ctitorie a  

Sfântului Constantin Brâncoveanu, închinare la 
moaștele Sfântei  Arghira şi la ale Sfântului 
Nifon Patriarhul Constantinopolului).  
Patriarhia Ecumenică (moaştele Sfântului 
Grigorie Teologul, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. 
Solomoni, Sf. Eufimia și Sf. Teofana), Biserica 
Vlaherne Biserica Chora, . Opţional, croazieră 
pe Bosfor - obiective aflate pe malul European 
sau Asiatic. Cazare Istanbul.

Ziua IX: Mic dejun. Plecare spre România, sosire 
în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei în 
funcție de traficul auto și formalitățile vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 8 nopţi cazare în cameră dublă  în hoteluri 3* şi 4* (clasificare 
locală)
- 8 mic dejun şi 4 cine tip bufet
- însoţitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- taxe intrări obiective (aprox. 120 Euro/pers.)
- ghid local (aprox. 35 Euro/pers.)
- excursiile opţionale (croaziera pe Bosfor – aprox. 7 Euro/pers.)
- 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

- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

25.8 - 02.9
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Tarif: 155 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 22:30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu –  Ruse – Veliko 
Tarnovo (capitala celui de al doilea Imperiu 
Bulgar) – trecere prin Valea Trandafirilor – 
Kapitan Andreevo – Kapikule – Edirne 
(fostul oraş Adrianopol, întemeiat de 
împăratul roman Hardrian. A fost capitala 
Imperiului Otoman între 1365 - 1453. Aici 
s-a încheiat Pacea de la Adrianopol,   
tratatul ruso-turc din anul 1829 prin care s-
a recunoscut independența Greciei, 
autonomia Serbiei și s-a desființat 
monopolul turcesc asupra comerțului Ţării 
Româneşti și Moldovei) – Istanbul. 

Ziua II: Grupul ajunge la Constantinopol. 
Închinare în Biserica din Vlaherne cu 
hramul Acoperământul Maicii Domnului 
(loc unde Maica Domnului s-a arătat 
mulţimii strânse în vremea împăratului 
Leon cel Înţelep, când oraşul era asediat şi 
a lăsat asupra lor Acoperămânul), apoi în 
Patriarhia Ecumenică Mănăstirea  și 
Izvorul Tămăduirii (locul în care Maica 
Domnului i-a descoperit Împăratului Leon 
cel Înțelept apa Tămăduitoare). Cazare la 
hotel în  Istanbul.

Ziua III: Mic dejun. Istanbul - tur pietonal, 
se vizitează , ridicată pe Coloana Încercuită
locul Forumului lui Constantin, Palatul 
Topkapi cu cele 4 curți interioare (fostă 
reşedinţă a sultanilor, actualul Muzeu 
Naţional al Turciei, care  adăposteşte 
exponate unice: sabia Psalmistului David, 
Toiagul lui Moise, partea frontală a 
craniului şi mâna dreaptă a Sfântului Ioan 

Botezatorul, Turbanul lui Iosif si cel al lui  
Avraam, sabia Sfântului Ştefan cel Mare), 
Catedrala Sfânta Sofia (construită de împăratul 
Iustinian între anii 532-537), , Basilica Cisterne
Moscheea Albastră, locul fostului Hipodrom, 
unde acum se află: , Fântâna lui Wilhem II
Obeliscul Egiptean Coloana Şerpuită Coloana , , 
lui Constantin Porfirogenetul. Scurt popas în 
istoricul Bazar al lui Bayazid. Cazare la hotel în  
Istanbul.
.

Ziua IV: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie de hram la Biserica Românească 
Sfânta Muceniță Paraschevi, Sfinții Martiri 
Brâncoveni și Sfânta Arghira (ctitorie a 
Sfântului Constantin Brâncoveanu, 

închinare la moaştele Sfintei Arghira şi Sf. 
Nifon Patriarhul Constantinopolului). 
V i z i t a r e a  ,  P a l a t u l u i  D o l m a b a h c e
Moscheea Suleymanyie, unde se găsește 
mormântul lui Suleyman Magnificul , cel 
care a r id icat z idur i le actuale a le 
Ierusalimului (sec. al XVI-lea) și Muzeul 
Chora. Opţional croazieră pe Bosfor în care 
se pot vedea diverse obiective aflate pe 
malul European sau Asiatic. Cazare  
Istanbul.
.

Ziua V: Mic dejun. Plecare spre țară. Sosire în 
București la baza Dealului Patriarhiei în 
funcție de traficul auto și de formalitățile 
vamale.

TURCIA - C-pol - Hramul Sfinților Martiri Brâncoveni
5 zile/3 nopți
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  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat;
- 3 nopţi cazare în camere duble cu mic dejun hotel 3* (clasificare 
locală); 
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- taxe intrări obiective (aprox. 55 euro/pers.)
- ghid local (aproximativ 7 Euro/pers.)
- asigurarea medicală;
- mese de prânz și cină
- croaziera pe Bosfor (aproximativ 7 Euro/ pers.)
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.



Tarif: 155 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 22:30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea Sfântului 
Constantin Brâncoveanu) pe traseul 
Bucureşti – Giurgiu –  Ruse – Veliko Tarnovo 
(capitala celui de al doilea Imperiu Bulgar) – 
trecere prin Valea Trandafirilor – Kapitan 
Andreevo – Kapikule – Edirne (fostul oraş 
Adrianopol, întemeiat de împăratul roman 
Hardrian. A fost capitala Imperiului Otoman 
între 1365 - 1453. Aici s-a încheiat Pacea de 
la Adrianopol,   tratatul ruso-turc din anul 
1829 prin care s-a recunoscut independența 
Greciei, autonomia Serbiei și s-a desființat 
monopolul turcesc asupra comerțului Ţării 
Româneşti și Moldovei) – Istanbul. 

Ziua II: Grupul ajunge la Constantinopol. 
Închinare în  Mănăstirea Izvorul Tămăduirii
,  (în mod simbolic cea Patriarhia Ecumenică
mai înaltă autoritate canonică a lumii 
creştin-ortodoxe. Închinare la moaştele 
Sfântului Grigorie Teologul, Sfântului Ioan 
Gura de Aur, Sfintei Solomoni, Sfintei 
Eufimia si Sfintei  Teofana. Tot aici 
este"Coloana Flagelării", o bucata din 
coloana de care a fost legat Iisus Hristos 
când soldaţii romani l-au biciuit şi l-au 
torturat. Biserica Românească cu hramul 
Sfânta Muceniță Paraschevi, Sfinţii Martiri 
Brâncoveni şi Sfânta Arghira (ctitorie a 
Sfântului  Constantin Brâncoveanu, 
închinare la moaştele Sfintei Arghira şi 
S f â n t u l u i  N i f o n  P a t r i a r h u l  
Constantinopolului). Cazare în Istanbul.

Ziua III: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie de hram la Biserica din Vlaherne 
cu hramul Acoperământul  Maici i  
Domnului (locunde Maica Domnului s-a

      

arătat mulţimii strânse în vremea împăratului 
Leon cel Înţelep, când oraşul era asediat şi a 
lăsat asupra lor Acoperămânul). Palatul 
Dolmabahce  Moscheea Suleymanyie,  (aici se 
găsește mormântul lui Suleyman Magnificul, 
cel care a ridicat zidurile actuale ale 
Ierusalimului în secolul al XVI-lea) și Muzeul 
Chora  . Opţional croazieră pe Bosfor în care se 
pot vedea diverse obiective aflate pe malul 
European sau Asiatic. Cazare în Istanbul.

Ziua IV: Mic dejun.  – se vizitează: Tur pietonal
Catedrala Sfânta  Sofia (construită de 
împăratul Iustinian între anii 532-537), Palatul 
Topkapi Muzeu  (reşedinţa sultanilor, actualul 
Naţional al Turciei, care adăposteşte exponate 

unice: mâna dreaptă a Sfântului Ioan 
Botezatorul, sabia lui Ştefan cel Mare), 
Moscheea Albastră (a fost construită între 
anii 1609 - 1616, este cea mai mare moschee 
din Istanbul), , Basilica Cisterne locul fostului 
Hipodrom Fântâna lui , unde acum se află: 
Wilhem II Obeliscul Egiptean Coloana , , 
Ş e r p u i tă C o l o a n a  l u i  C o n sta nt i n  ,  
Porfirogenetul (seamănă cu un obelisc, doar 
că este făcută din mai multe blocuri de 
piatră). Scurt popas în istoricul Bazar al lui 
Bayazid. Cazare în Istanbul.

Ziua V: Mic dejun. Plecare spre țară. Sosire în 
București la baza Dealului Patriarhiei în funcție 
de traficul auto și de formalitățile vamale.
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  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat;
- 3 nopţi cazare în camere duble cu mic dejun hotel 3* (clasificare 
locală); 
- însoţitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- taxe intrări obiective (aprox. 55 euro/pers.)
- ghid local (aproximativ 7 Euro/pers.)
- asigurarea medicală;
- mese de prânz și cină
- croaziera pe Bosfor (aproximativ 7 Euro/ pers.)
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

TURCIA - Constantinopol - Acoperământul Maicii Domnului
5 zile/3 nopți



Tarif: 705 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (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 II: 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),  (este Palatul Parlamentului
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),  (a fost Bastionul Pescarilor
construit între 1895 – 1902, a fost aproape 
distrus în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, fiind restaurat în perioada 1947-
1948),  (a fost Biserica Sfântul Mathias
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), , Muzeul de Artă
Stadtpark (monumentul aurit al lui Johann 
Straus),  (are un program variat deOpera

spectacole de operă și balet, programate în 
285 zile de stagiune, ceea ce o situează pe 
primul loc în lume), , Hofburg Piața Maria 
Tereza Palatul Epstein Parlamentul, , , 
Primăria Burgheatre,  (Teatrul Național din 
Viena, a fost construit între anii 1874 – 1878), 
Univers i tatea Biser ica  Făgăduinței  ,  
(construcția bisericii a durat 25 ani, a avut un 
singur arhiect și a fost terminată în anul 1879, 
printre primele clădiri ridicate pe Ringul 
Vienez). : Tur pietonal de oraș Piața Maria 
Tereza și Catedrala Sfântul Ștefan (reprezintă 
“kilomterul 0” al plimbărilor prin Viena). 
Închinare în Biserica Românească din Viena. 
Cazare Viena.  

Ziua III: Mic dejun. Deplasare la Mănăstirea 

Melk (mănăstire benedictină, unde 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 , se vizitează Salzburg
Domul (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 s-a înființată în anul 
1976).  Cazare Salzburg.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la  – Strasbourg
sediul central al  Parlamentului European
(numele orașului este legat de primul 

EUROPA la bisericile românești
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document  a l  l imbi i  f ranceze,  un 
angajament dintre doi nepoți ai lui Carol cel 
mare, contra fratelui lor, cunsocut sub 
numele de “Jurămintele de la Strasbourg”),  
tur panoramic al orașului Parlamentul  –  
(Parlamentul European are trei sedii 
oficiale – Bruxelles, Luxemburg și 
Strasbourg) și ,  Consiliul Europei Catedrala
(capodoperă a stilului gotic, Catedrala 
Notre-Dame de Strasbourg a fost 
construită în perioada 1190 - 1439 şi până 
în secolul al  XIX-lea 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 V: Mic dejun. Deplasare la  (oraș Reims
fondat de către gali, a devenit important în 
timpul Imperiului Otoman), 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. 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 VI: Mic dejun.  – : Paris tur pietonal
Catedrala Notre Dame (a fost construită între 
sec. al XII – XIII-lea. Turnurile au 69 de metri, în 
timp ce spirala, o anexă din sec. al XIX-lea, 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 pe 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),  (simbolul Franţei, Turnul Eiffel
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 din 1889). Cazare Paris.

Ziua VII: Mic dejun. Închinare în Biserica 
Soborul Maicii Domnului și a Sfântului 
Proroc Ilie, lângă sediul Mitropoliei Ortodoxe 
Române a  Europe i  Occ identa le  ș i  
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 
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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  (în Galeria Palatul Versailles
Oglinzilor a fost semnat Tratatul de la 
Versailles în anul 1919). Cazare Paris.

Ziua VIII: Mic dejun. Deplasare la , Bruxelles
tur panoramic cu autocarul Catedrala St. : 
Michel Palatul de Justiție,  (din secolul al 
XVI-lea până la Revoluţia franceză, aici 

era sediul Parlamentului de Paris), Basilica 
Sacre Coeur Tur pietonal Piața Spaniei. : , 
Manneken Pis Grand Place Galeriile St. , , 
Houbert Biserica Românească din Bruxelles,  . 
Cazare  Bruxelles.

Ziua IX: Mic dejun. Deplasare la  (domul Koln
construit în secolul al XIII-lea, adăpostește 
moaștele Celor Trei Crai de la Răsărit), se 
vizitează . Cazare Domul Sfântul Petru
Nurenberg.   

Ziua X: Mic dejun.  - închinare înNurenberg

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). 
Deplasare spre , cazare.Budapesta

Ziua XI: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE 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.

  SERVICIILE 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 minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

07 - 17

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 575 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Bucureşti – Sibiu – Arad – Szeged – 
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), 
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), 
Biserica Sfântul Matihias  ( își  are 
denumirea de la faptul că aici a avut loc 
nunta regelui Ungariei, Matia Corvin).  
Cazare Budapesta.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare către 
Ljubliana, capitala Sloveniei. Oprire în 
centrul orașului:  (cel mai Podul Dragonului
mare pod rutier din Ljublijana. A fost 
construit la începutul sec. al XX-lea, inițial 
se numea Podul Jubileu al Împăratului 
Franz Josef I. Dragonul este simbolul 
orașului Ljublijana amintind de legenda 
eroului Ianos și argonauții săi care au plecat 
din Grecia în căutarea lânii de aur.), Podul 
Triplu (construit în 1657 pe locul unui alt 
pod din sec. al XII-lea, jumătate de pod 
aparține orașului medieval, cealaltă 
jumătatea Ljublijanei moderne), Castelul 
Ljubljana (cea mai reprezentativă 
construcție a capitalei slovene, a fost 
construit în 1130).  Cazare Ljubljana. 

Ziua III: Mic dejun. Se vizitează Peștera 
Postojna, una dintre cele mai mari peșteri 

din lume și cea mai renumită din Europa cu o 
rețea de 24 km de pasaje, galerii și camere.  
Lumina electică a fost introdusă în 1884, 
înaintea Ljublijanei. Este deschisă publicului 
de cca. 200 ani, astfel că a fost vizitată de peste 
36 milioane de persoane până în prezent. În 
1872 au fost instalate șine pentru trenuleț. În 
prezent cca. 5 km din peșteră se vizitează cu 
trenulețul. Deplasare spre . Cazare Croația
zona .Plitvice

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la Parcul 
Național Plitvice, cel mai vechi parc național 
din Europa de Sud – Est și cel mai mare parc 
național din Croația. Parcul național a fost 
înființat în anul 1949 și este situat în zona 
muntoasă carstică din Croația centrală. În 

1979 a fost inclus în Patrimoniul Unesco, zona 
protejată întinzându-se pe o suprafață de cca. 
296 km². În total sunt 16 lacuri, diferența de 
nivel dintre Lacurile Superioare și Lacurile 
Inferioare este de 158 de metri. Deplasare 
spre , cazare. Split

Ziua V: Mic dejun.  – , se Split tur pietonal
vizitează: , Palatul lui Dioclețian Mausoleul 
lui Dioclețian (Împăratul Dioclețian și-a 
petrecut cea mai mare parte din ultimii săi ani 
aici și, la moartea sa, a fost înmormântat într-
un sarcofag plasat în mausoleul pe care l-a 
construit, Mausoleul a fost transformat în 
catedrală catolică),  (a fost Poarta de Aur
poarta principală de intrare în Palat).  Cazare 
Split.

Ungaria - Slovenia - Croația - Muntenegru - Serbia
9 zile/8 nopți
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Ziua VI: Mic dejun. Deplasare spre 
Dubrovnik (oraș – cetate depre care în Evul 
Mediu, o perioadă îndelungată s-a crezut 
că este imposibil de cucerit. Întreaga 
structură a orașului vechi din Dubrovnik 
(Stari Grad), ridicată pe o peninsulă 
stîncoasă, a fost inclus în anul 1979 pe lista 
UNESCO). Se vizitează , zidurile Cetatea
orașului vechi, , Catedrala Biserica Sfântul 
Vlaho (patronul orașului, o parte din 
sfintele moaște ale sfântului au fost aduse 
aici după anul 972,  Palatul Rectorilor
(construit in 1441), 

Turnul cu Ceas (datează din secolul al XV-lea). 
Deplasare spre , vizitare. Cazare Kotor
Podgorita. 

Ziua VII: Mic dejun. Plecare spre , Serbia
închinare în . Se continuă Mănăstirea Moraca
drumul spre Serbia pe lângă  (al Canionul Tara
doilea ca mărime după Grand Canion din SUA). 
În Serbia închinare în  Mănăstirea Lelic
(Biserica din Lelic a fost construită în anul 1929 
de către Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici).  
Deplasare spre  (capitala și cel mai Belgrad
mare oraș al Serbiei). Cazare Belgrad.

Ziua VIII: Mic dejun.  –  – Belgrad tur pietonal
se vizitează  cu cele două Fortăreaţa biserici 
Sfânta Parascheva  Ruzica Catedrala şi , 
Sfântul Arhanghel Mihail (sec. al XIII-lea), 
Catedrala Sfântul Sava (ridicată pe locul unde 
au fost arse în 1595 moaştele Sfântului Sava), 
Biserica Sfântul Marcu (sec. al XIX-lea). Timp 
liber la dispoziţie – plimbare pe celebra stradă 
Knez Mihailova . Cazare Belgrad.

Ziua IX: Mic dejun. Plecare spre țară pe 
traseul Belgrad – Drobeta Turnu Severin – 
Craiova – Piteşti – București.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 8 nopţi de cazare în camere duble hoteluri 3* (clasificare locală, 
hotelurile pot fi situate în afara oraşelor) cu 8 mic dejun 
- ghizi locali vorbitori de limbă engleză – Ljubljana, Split, Duvrovnik
- însotitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (aprox. 90 euro)
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

05- 13 11 - 19

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 605 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Giurgiu – Ruse – Sofia – Krivca Palanca – 
Skopje (capitala Macedoniei, teritoriul 
orașului a fost populat încă din anii 4000 
î.Hr.; rămășitele unei așezări din neolitic 
fiind găsite în Cetatea Skopje. Orasul este 
situat pe cursul superior al râului Vardar. 
Denumirea Scupi are semnificația de 
colibă, bordei, obor). Cazare Skopje. 

Ziua II: Mic dejun. Tur pietonal în capitala 
Macedoniei Catedrala Sfântul Clement:  
(este cea mai mare biserică ortodoxă din 
Macedonia, construcția catedralei a 
început în anul 1972) –  Fortăreaţa Kale
(secolul al IV-lea î.Hr. – cea mai veche 
aşezare datând din Epoca Bronzului. 
Fortificaţiile datează din timpul împăratului 
Justinian I) –  Moscheea Mustafa Pasha
(ridicată în 1492, privire exterioară) – 
Biserica Sveti Spas (secolele al XVII-XVIII-
lea) – trecere prin Vechiul Bazar – Daut 
Pashin Amam (sec. al XV-lea – vechea baie 
publică, vedere exterioară) – Podul de 
Piatră (construit în secolul al VI-lea, 
simbolul oraşului Skopje) – Memorialul 
Maica Tereza (născută în 1910 în Skopje, 
călugăriță catolică de origine albaneză care 
a fondat ordinul Misionarii Carității în 
Kolkata, Calcutta, India în 1950. A primit 
Premiul Nobel pentru Pace în anul 1979. A 
fost beatificată de Biserica Catolică în 19 
octombrie 2003). Timp liber pentru 
cumpărături în Bazar. Cazare Skopje.

Ziua III: Mic dejun. Vizitarea Mănăstirii 
Sfântul Pantelimon Nerezi (biserică 
bizantină construită în anul 1164 la o 

altitudine de 771 de metri). Deplasare spre 
Canionul Matka (se traduce prin pântece, 
localizat la vest de Skopje, ocupă o suprafață 
de cca. 5000 hectare, fiind una dintre cele mai 
cunoscute atracții turistice ale Macedoniei. 
Adăpostește mai multe mănâstiri, între care 
Mănăstirea Sfântul Andrei, în defileul Râului 
Treska,  și Mănăstirea Matka Mănăstirea 
Sfântul Nicolae). Plimbare cca. 1km până la 
Mănăstirea Sfântul Andrei (1388). Plecare 
spre Ohrid. Cazare Ohrid / Sf. Ştefan.

Ziua IV: Mic dejun.   (supranumit Ohrid
“Ierusalimul din Balcani”, are 365 biserici, câte 
una pentru fiecare zi a anului) – : tur pietonal
Biserica Sfânta Sofia (unul dintre cele mai 
importante monumente ale Macedoniei, 

deoarece adăpostește elemente de 
arhitectură din Epoca Mijlocie),  Teatrul Antic
(sec. al II-lea î.Hr., este singurul din țară care 
datează din perioada Elenistică. În timpul 
romanilor se organizau aici lupte cu gladiatori 
și execuții ale creștinilor), Mănăstirea 
Bogorodica Perivlepta Fortăreaţa Samuel,  
(sec. al X-lea, ridicată pe ruinele unei cetăţi 
din sec. al III-lea î.Hr.), Biserica Sfântul 
Clement şi Sfântul Pantelimon (reconstruită 
în 2002 pe ruinele bisericii din sec. IV şi IX , 
adăposteşte moaştele Sfântului Clement, 
ucenic al Sfinților Chiril și Metodie) şi site-ul 
arheologic Plaosnik (ruine ale unei basilici 
vechi din sec. al V-lea, mozaicuri, etc), 
Biserica Sfântul Ioan Kaneo (are hramul 
Sfântului Evanghelist Ioan, biserica este 

Macedonia - Albania - Muntenegru - Croația - Serbia
11 zile/10 nopți
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așezată pe o stâncă deasupra Lacului Ohrid. 
Datează din sec. al XIII-lea), Copacul 
Sfântului Clement. Timp liber. Cazare Ohrid 
/ Sf. Ştefan.

Ziua V: Mic dejun. Mănăstirea Sfântul 
Naum (Sfântul Naum a construit această 
mănăstire spre sfârșitul vieții sale, în anul 
910, închinată Sf. Arhanghel Mihail, aici a 
fost și îngropat. Mai târziu, nu se cunoaște 
motivul, a fost demolată și reconstruită în 
1631). Deplasare , Tirana Catedrala 
Invierea Domnului (a treia ca mărime din 
Europa, este formată din biserica 
principală, paraclis, clopotnița, sediul 
Sfântului Sinod si un Centru cultural), Piața 
Skanderberg Moscheea Etem Bey Turnul , , 
cu Ceas Academia de Arte Frumoase,  și 
Universitatea. Cazare Tirana.

Ziua VI:  Mic dejun. Plecare spre 
Muntenegru Durres. Oprire în , se 

vizitează  cu  Centrul Vechi Amfiteatrul Roman
(a fost construit la începutul sec. al II-lea î.Hr., 
avea o capacitate de 20.000 oameni, aici au 
avut loc diferite evenimente până în sec. al IV-
lea, când în urma unui cutremur din 345/346 a 
fost distrus. În cea de-a doua jumătate a sec. IV 
pe acest loc a fost construită o biserică 
creștină, decorată cu fresce, iar mai tîrziu, în 
sec. al VI-lea au fost adăugate mozaicuri. 
Amfiteatrul a fost complet acoperit în sec. al 
XVI-lea în timpul Imperiul Otoman și 
descoperit abia în anul 1960) și Turnul 
Venețian (în Durres a fost construită o 
fortăreață în sec. al VI-lea, una dintre cele mai 
puternice de-a lungul țărmului Adriaticii). În 
drumul spre Muntenegru trecere pe lângă 
orașul  și , cel mai mare Shkoder Lacul Skadar
lac din Balcani. Cazare litoral Muntenegru.

Ziua VII: Mic dejun.  Deplasare spre  Dubrovnik
în Croația. Dubrovnik (oraș – cetate depre care 
în Evul Mediu, o perioadă îndelungată  

s-a crezut că este imposibil de cucerit. 
Întreaga structură a orașului vechi din 
Dubrovnik, ridicată pe o peninsulă stîncoasă, 
a fost inclus în anul 1979 pe lista UNESCO). Se 
vizitează , zidurile orașului vechi, Cetatea
Catedrala Biserica Sf. Vlaho,  (patronul 
orașului, a fost un episcop în Sebasteia, astăzi 
Sivas în Turcia, Sfântul Vlasie este prăznuit de 
Biserica Ortodoxă în ziua de 11 februarie. O 
parte din sfintele moaște ale sfântului au fost 
aduse aici după anul 972. Capul sfântului este 
păstrat în Mănăstirea Constamonitu, din 
Sfântul Munte Athos),  Palatul Rectorilor
(construit în 1441), (datează Turnul cu Ceas 
din sec. al XV-lea). Timp liber în Cetate. Cazare 
litoral Muntenegru.

Ziua VIII: Mic dejun. Deplasare spre  Kotor
(vechiul port mediteranean din Kotor este 
înconjurat de un zid impresionant construit în 
timpul Republicii Veneției care reflectă.   
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Deplasare spre , capitala istorică a Cetinje
Muntenegrului, în care se află și reședința 
oficială a președintelui muntenegrean, 
închinare în  ,  Mănăstirea Cetinje
adăpostește mâna dreaptă a Sfântului Ioan 
Botezătorul. Plecare spre , Podgorița
cazare.

Ziua IX: Mic dejun. Plecare spre , Serbia
închinare în  (situată pe Mănăstirea Moraca
Valea Râului Moraca, a fost ridicată în anul 
1252, după cum este gravat în interiorul 
bisericii, are hramul Adormirii Maicii 

Domnului). Se continuă drumul spre Serbia pe 
lăngă (al doilea ca mărime după Canionul Tara 
Grand Canion din SUA). În Serbia închinare în 
Mănăstirea Lelic (Biserica din Lelic a fost 
construită în anul 1929 de către Sfântul Ierarh 
Nicolae Velimirovici, adăpostește moaştele 
Sfântului Nicolae Velimirovici). Deplasare spre 
Belgrad . Cazare Belgrad.  

Ziua X: Mic dejun.  –  Tur pietonal în Belgrad
Fortăreaţa două biserici  (Kalemegdan) cu cele 
Sfânta Parascheva şi Ruzica Biserica  – 
Adormirii Maicii Domnului (cea mai veche 

biserica a Belgradului), Catedrala Sfântul 
Arhanghel Mihail Catedrala (sec. al XIII-lea), 
Sfântul Sava (ridicată pe locul unde au fost 
arse în 1595 moaştele Sfântului Sava), 
Biserica Sfântul Marcu (sec. al XIX-lea). Timp 
liber la dispoziţie – plimbare pe celebra 
stradă Knez Mihailova. Cazare Belgrad.
      
Ziua XI: Mic dejun. Plecare spre țară pe 
traseul Belgrad – Drobeta Turnu Severin – 
Craiova – Piteşti – București, sosire la baza 
Dealului Patriarhiei în funcție de traficul auto 
și formalitățile vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 10 nopţi cazare în camere duble  în hotel 3* (clasificare locală) cu 
10 mic dejun
- însoţitor de grup preot/ teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective: aprox. 30 Euro/pers.
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

21.6 - 01.7 20 - 30

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 435 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Giurgiu – Ruse – Sofia – Krivca Palanca – 
Skopje (capitala Macedoniei, teritoriul 
orașului a fost populat încă din anii 4000 
î.Hr.; rămășitele unei așezări din neolitic 
fiind găsite în Cetatea Skopje. Orasul este 
situat pe cursul superior al râului Vardar. 
Denumirea Scupi are semnificația de 
colibă, bordei, obor). Cazare Skopje. 

Ziua II: Mic dejun. Tur pietonal în capitala 
Macedoniei Catedrala Sfântul Clement:  
(este cea mai mare biserică ortodoxă din 
Macedonia, construcția catedralei a 
început în anul 1972) –  Fortăreaţa Kale
(secolul al IV-lea î.Hr. – cea mai veche 
aşezare datând din Epoca Bronzului. 
Fortificaţiile datează din timpul împăratului 
Justinian I) –  Moscheea Mustafa Pasha
(ridicată în 1492, privire exterioară) – 
Biserica Sveti Spas (secolele al XVII-XVIII-
lea) – trecere prin Vechiul Bazar – Daut 
Pashin Amam (sec. al XV-lea – vechea baie 
publică, vedere exterioară) – Podul de 
Piatră (construit în secolul al VI-lea, 
simbolul oraşului Skopje) – Memorialul 
Maica Tereza (născută în 1910 în Skopje, 
călugăriță catolică de origine albaneză care 
a fondat ordinul Misionarii Carității în 
Kolkata, Calcutta, India în 1950. A primit 
Premiul Nobel pentru Pace în anul 1979. A 
fost beatificată de Biserica Catolică în 19 
octombrie 2003). Timp liber pentru 
cumpărături în Bazar. Cazare Skopje.

Ziua III: Mic dejun. Vizitarea Mănăstirii 
Sfântul Pantelimon Nerezi (biserică 
bizantină construită în anul 1164 la o 

altitudine de 771 de metri). Deplasare spre 
Canionul Matka (se traduce prin pântece, 
localizat la vest de Skopje, ocupă o suprafață 
de cca. 5000 hectare, fiind una dintre cele mai 
cunoscute atracții turistice ale Macedoniei. 
Adăpostește mai multe mânâstiri, între care 
Mănăstirea Sfântul Andrei, în defileul Râului 
Treska,  și Mănăstirea Matka Mănăstirea 
Sfântul Nicolae). Plimbare cca. 1km până la 
Mănăstirea Sfântul Andrei (1388). Plecare 
spre Ohrid. Cazare Ohrid / Sf. Ştefan.

Ziua IV: Mic dejun.   (supranumit Ohrid
“Ierusalimul din Balcani”, are 365 biserici, câte 
una pentru fiecare zi a anului) – : tur pietonal
Biserica Sfânta Sofia (unul dintre cele mai 
importante monumente ale Macedoniei, 

deoarece adăpostește elemente de 
arhitectură din Epoca Mijlocie),  Teatrul Antic
(sec. al II-lea î.Hr., este singurul din țară care 
datează din perioada Elenistică. În timpul 
romanilor se organizau aici lupte cu gladiatori 
și execuții ale creștinilor), Mănăstirea 
Bogorodica Perivlepta Fortăreaţa Samuel,  
(sec. al X-lea, ridicată pe ruinele unei cetăţi 
din sec. al III-lea î.Hr.), Biserica Sfântul 
Clement şi Sfântul Pantelimon (reconstruită 
în 2002 pe ruinele bisericii din sec. IV şi IX , 
adăposteşte moaştele Sfântului Clement, 
ucenic al Sfinților Chiril și Metodie) şi site-ul 
arheologic Plaosnik (ruine ale unei basilici 
vechi din sec. al V-lea, mozaicuri, etc), 
Biserica Sfântul Ioan Kaneo (are hramul 
Sfântului Evanghelist Ioan, biserica este 

Macedonia - Grecia
8 zile/7 nopți
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așezată pe o stâncă deasupra Lacului Ohrid. 
Datează din sec. al XIII-lea), Copacul 
Sfântului Clement. Timp liber. Cazare Ohrid 
/ Sf. Ştefan.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare către Bitola – 
vizitarea site-ului arheologic  Heracleea
Lyncestis (oraş fondat în sec. al IV- lea î.Hr. 
de Filip al II-lea Macedoneanul, tatăl lui 
Alexandru cel Mare, în cinstea eroului 
Hercule din mitologia greacă). Trecerea 
graniței în Grecia, deplasare spre 
Igoumenitsa, trecere cu feribotul în Insula 
Corfu. Cazare în Corfu.

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare la Biserica 
Sfântul Spiridon (închinare la moaștele 
Sfântului Spiridon), (este cea mai 
cunoscută biserică ortodoxă din Insula 
Corfu. Moaștele sfântului au fost aduse în 
Insula Corfu în anul 1453), închinare la 
moaştele Sfintei ÎmpărăteseTeodora în 

Catedrala Mitropolitană (moaștele Sfintei 
Teodora au fost aduse în insulă împreună cu 
cele ale Sfântului Spiridon, după căderea 
Imperiului Bizantin). Traversare cu feribotul 
Corfu – Igoumenitsa. Deplasare către 
Kalambaka. Cazare în Kalambaka.

Ziua VII: Mic dejun.  În funcție de program, 
închinare în mănăstirile din Ansamblul 
monastic de la Meteora Salonic. Plecare spre , 
tur pietonal de oraș:  Biserica Sfântul Dimitrie
(închinare la moaștele Sfântului Mare Mucenic 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul 
orașului Salonic). Biserica este ridicată pe locul 
unde a fost martirizat Sfântul Dimitrie. 
Vizitarea centrului istoric al orașului (tur 
pietonal): Biserica Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe, numită și Rotonda (cea mai veche 
biserică din Grecia, secolul al V-lea, construită 
inițial ca mausoleu al împăratului Galeriu), 
Arcul lui Galeriu (monument situat pe Calea 
Egnatia, ridicat în anul 304 d. Hr., din porunca 

împăratului Galeriu, în amintirea victoriei 
romanilor împotriva perșilor, din anul 297.), 
închinare la moaștele Sfântului Ierarh Vasile   
cel Nou, în  (construită în Biserica Sfânta Sofia
secolul al VII-lea, după modelul Bisericii 
Sfânta Sofia din Constantinopol) și la 
moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 
care se află în Catedrala Mitropolitană din 
Salonic (biserică închinată Sfântului Grigorie 
Palama),  (simbol al orașului Turnul Alb
Salonic, datează din secolul al XV-lea, iar de-a 
lungul timpului a vut numeroase nume și 
funcțiuni: fortăreață, închisoare și loc pentru 
e xe c u ț i i ,  a p ă r a r e  a e r i a n ă ,  s t a ț i e  
meteorologică și muzeu.) Cazare în Salonic. 

Ziua VIII: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în București la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și de formalitățile 
vamale.   
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  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 7 nopţi cazare în camere duble  în hotel 3* (clasificare locală) cu 
mic dejun
- feribot Igoumenitsa - Corfu - Igoumenitsa (Insula Corfu)
- însoţitor de grup preot/ teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective: aprox. 30 Euro/pers.
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 



Tarif: 395 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Piteşti – Craiova – Vidin – . Nis
Cazare și cină Nis.

Ziua II: Mic dejun. Vizitarea  oraşului Niş
(locul naşterii Sfântului Constantin cel 
Mare), (fortificaţiile existente Fortăreaţa 
datează din perioada turcă, începtul sec. al 
XVIII-lea, dar au fost ridicate pe fortificaţii 
din vremuri mai vechi), Lagărul de 
concentrare nazist (peste 30.000 de 
persoane au fost ţinute aici în timpul 
ocupaţiei naziste, a fost construit în anul 
1941 şi a fost primul lagăr din Iugoslavia. A 
devenit muzeu din anul 1967),  Celle Kula
(ridicat în 1809, acest turn   are încastrate 
pe cele patru laturi ale sale o parte din 
craniile eroilor bătăliei de la Cegar). 
Închinare în  (a fost Mănăstirea Manasija
construită pe locul în care armata sârbilor a 
biruit oştirile otomane în anul 1406. A fost 
zidită sub formă de fortăreaţă puternic 
intărită cu ziduri şi turnuri de apărare) și 
Mănăstirea Ravanica (a fost contruită între 
anii 1375-1377, de către Prinţul Lazăr al 
Serbiei, canonizat mai târziu de Biserica 
Ortodoxă Sârbă. După moartea acestuia, 
trupul a fost adus la Mănăstirea Ravanica, 
spre înmormântare. Moaştele acestuia se 
află astăzi scoase spre închinare). Cazare și 
cină Krusevac.

Ziua III: Mic dejun. Închinare în Mănăstirea 
Ljubostina (potrivit legendei a fost 
construită pe locul în care s-au întâlnit, 
pentru prima dată, prinţesa Milica şi prinţul 
Lazăr în anul 1389. După sfârşitul luptelor 
din Kosovo, când prinţul Lazăr a fost 

omorât, prinţesa Milica a dat tronul fiului ei 
celui mare,   Ştefan şi s-a călugărit, primind 
numele de Evghenia. Astăzi, printesa Milica, 
adică Maica Evghenia este cinstită ca sfântă, 
mormântul ei este în biserică. Aici a fost închis 
pe vremea ocupaţiei naziste, Sfântul Nicolae 
Velimirovici) şi în  (sec. al XIII-Mănăstirea Zica
lea, a fost pictată în coloarea roşie încă de la 
început, aceasta aducând aminte de tradiţiile 
athonite din Sfântul Munte Athos. În această 
mănăstire au fost încoronaţi aproape toţi 
domnitorii sârbilor. Tot aici a fost numit Sfântul 
Nicolae Velimirovici ca Episcop al Zicăi).  
Cazare și cină Sarajevo.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la  Medjugorje
(numele „Međugorje” înseamnă „între munți” 

și desemnează aşezarea geografică a 
localității. Oraşul a devenit notoriu mai ales 
după anul 1981, când șase tineri au început să 
povestească despre viziunile lor,   afirmând 
faptul că o văd și o aud pe Sfânta Fecioară 
Maria) –  și  Biserica Sf. Iacob Drumul Crucii
(de urcat aprox. 1 oră pe teren accidentat. Se 
urcă pe Muntele Krizevac, cel mai înalt munte 
de la Medjugorje, având înălţimea de 520 m. 
În anul 1934 a fost ridicată o cruce din ciment 
armat înaltă de 8,5 m şi lată de 3 m). 
Întoarcere la , cazare și cină. Sarajevo

Ziua V: Mic dejun. Trecere în , Serbia
deplasare către . Închinare la Valjevo
moaştele Sfântului Nicolae Velimirovici în 
Mănăstirea Lelic (a fost construită în anul

SERBIA - BOSNIA HERȚEGOVINA
7 zile/6 nopți
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1929, de către Sfântul Ierarh Nicolae 
Velimirovici. Abia în anul 1997 această 
biserică va fi numită mănăstire. Sfintele 
moaşte au fost aduse din America). 
Deplasare spre , închinare în Belgrad
Mănăstirea Rakovica (este locul unde a 
fost hirotonit ca diacon Sfântul Nicolae 
Velimirovici. În curtea mănăstirii se află 
mormântul Patriarhului Pavle. Biserica este 
ctitorie a lui Radu I Basarab). Cazare 
Belgrad.

Ziua VI: Mic dejun. Vizitarea oraşului  –  Belgrad
tur pietonal Fortăreaţa Kalemegdan:  (este 
cea mai veche parte a oraşului Belgrad, la 
confluenţa Râurilor Sava şi Dunăre, cu o istorie 
de peste 2 milenii. Kalemegdan provine de la 2 
cuvinte din limba turcă: “kale” – fortăreaţă şi 
“meydan” – câmp de luptă) închinare în cele 
două biserici Sfânta Parascheva şi Ruzica, 
Catedrala Sfântul Sava (ridicată pe locul unde 
au fost arse în 1595 moaştele Sfântului Sava), 
Biserica Sfântul Evanghelist Marcu (secolul al  

XIX-lea). Timp  liber la dispoziţie – plimbare 
pe celebra . Cazare stradă Knez Mihailova
Belgrad.

Ziua VII: Mic dejun. Plecare spre România, 
Deplasare către , care Mănăstirea Vitovnita
adăpostește mormântul Starețului Tadei 
(deplasare pe jos aproximativ 250m /dus). 
Sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și formalitățile 
vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport autocar clasificat
- 6 nopţi cazare în camere duble  hotel 3* (clasificare locală) 
- 6 mic dejun și 4 cine (cina este menu fix, miercuri şi vineri 
mâncare de post, cât și în posturile din an)
- însoţitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (aprox. 20 euro)
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

23 - 29 13 -19 01 - 07

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 785/895 EURO

Ziua I: Plecare din București la ora 06:30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Bucureşti – Sibiu – Arad – Szeged – 
Budapesta. Cazare Budapesta.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare către  - Viena
tur panoramic cu autocarul pe Ringstrase 
(Ringul Vienez), unde se văd: Observatorul 
astronomic Muzeul de Artă Stadtpark, , , 
Opera Hofburg Piaţa Maria Tereza, , , 
Palatul Epstein Parlamentul Primăria, , , 
Burgheatre Universitatea Biserica , , 
Făgăduinţei Tur pietonal Piaţa Maria .  : 
Tereza Catedrala Sfântul Ştefanşi . Cazare 
Viena (cină).

Ziua III: Mic dejun. Plecare spre , Padova
Biserica Santa Giustina, închinare la 
moaştele Sfântului Apostol şi Evanghelist 
Luca şi la Catedrala Sfântul Anton de 
Padova. Cazare zona Padova (cină).

Ziua IV: Mic dejun. Plecare spre , se Milano
vizitează  (a doua Domul din Milano
biserică ca mărime din Italia şi a treia din 
lume, adăpostește moaştele Sfintei Tecla). 
Cazare zona Milano (cină).

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la , oprire Pisa
la . Continuarea drumului Turnul din Pisa
spre . Cazare sau împrejurimi (cină).Roma

Ziua VI: Mic dejun. – Roma tur pietonal cu 
ghid Colloseumul Arcul lui , se vizitează: , 
Constantin Columna lui Traian Piaţa , , 
Veneţia Fontana di Trevi, . Cazare Roma sau 
împrejurimi (cină).

Ziua VII: Mic dejun.  Participare la Sfânta
Liturghie la Biserica Românească din Roma. 
Catedrala Sfântul Petru (locul martiriului Sf. 
Ap. Petru şi mormântul, moaştele Sf. Apostol 
Simon Zilotul şi ale Sfântului Apostol Iuda, 
ruda Domnului – sub altarul San Giuseppe). 
Cazare Roma sau împrejurimi (cină).

Ziua VIII: Mic dejun. Deplasare către , Bari
închinare la moaştele Sfântului Nicolae în 
Biserica Sfântul Nicolae, ridicată în anul 1087 
special pentru a adăposti moaştele marelui 
sfânt. Cazare zona Bari (cină).

Ziua IX: Mic dejun. Deplasare spre San 
Giovanni Rotondo Biserica Sf. Padre Pio – .  
Cazare zona Rimini (cină).

Ziua X: Mic dejun. Deplasare către , Veneţia
se vizitează  (adăpostește Biserica San Marco
moaştele Sfântului Apostol şi Evanghelist 
Marcu), , . Piaţa San Marco Canale Grande
Cazare zona Lido di Jesolo (cină).

Ziua XI: Mic dejun. Deplasare către 
Budapesta tur  prin Slovenia. În Budapesta – 
de oraş cu autocarul Podul cu Lanţuri: , 
Palatul Parlamentului Bastionul Pescarilor, , 
Biserica Sfântul Matias. Cazare Budapesta. 

Ziua XII: Mic dejun. Deplasare către România 
pe ruta Budapesta – Arad – Sibiu – Piteşti – 
Bucureşti, sosirea la Bucureşti la baza 
Dealului Patriarhiei în funcţie de traficul auto 
şi formalităţile vamale.

ITALIA
12 zile/11 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 11 nopţi de cazare în camere duble hoteluri 3* (clasificare locală, 
hotelurile pot fi situate în afara oraşelor)
- 11 mic dejun / 11 mic dejun şi 9 cine (în funcție de programul 
ales, cina este menu fix, miercuri şi vineri mâncare de post, cât și 
în posturile din an)
- însotitor de grup preot / teolog și ghizi locali – ROMA, VENEŢIA.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice, vaporașul în Veneţia (aprox. 80 
euro)
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.

25.6 - 06.7 17 - 28

24.9 - 05.10

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 1420 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Otopeni 
(Henri Coandă) – plecări internaționale 
(sala de aşteptare) - la ora 08:00, cursa 
Turkish Airlines TK 1044, decolare ora 
10:00, escală la Istanbul, sosire pe 
Aeroportul Internațional Tbilisi la ora 
16:30. Transfer la hotel în , cazare și Tbilisi
cină.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare către granița 
cu Armenia (75km). În Armenia deplasare 
la  (unul dintre cele Mănăstirea Haghpat
mai reprezentative monumente de 
arhitectură armeană medievală, inclusă în 
Unesco, înființată în secolul al X-lea). 
Deplasare spre (ocupă 5% din Lacul Sevan 
suprafața Armeniei, situat la 2000m 
deasupra nivelului mării, este unul dintre 
lacurile cu apă proaspătă situat la cea mai 
mare altitudine din lume).  Mănăstirea
Sevanavank (inițial a fost ridicată pe o 
insulă, care după drenarea Lacului Sevan și 
pierderea a 20 m din nivelul apei, a devenit 
peninsulă. Este un complex de două 
biserici, iar intr-una din ele există o 
inscripție pe care scrie că mănăstirea a fost 
fondată în anul 874, se urcă cca. 200 
trepte). Deplasare spre Erevan, cină la un 
restaurant local, cazare la hotel 3*.

Ziua III:  Mic dejun. Deplasare la 
Mănăstirea Khor-Virap (secolele al IV – 
XVII-lea, a fost ridicată în Valea Ararat, 
lângă Muntele Aratat, unde se presupune 
că a acostat arca lui Noe. Importanța 
acestei biserici se datorează Sfântului 
Grigorie Luminătorul, cel care a creștinat 
Armenia și care a stat închis aici 13 ani). 
Deplasare la , Echmiadzin Reședința 
Patriarhiei Armene Catedrala, închinare în   

Echmiadzin, cea mai veche biserică creștină 
din Armenia, ridicată între anii 301 – 303 de 
către Sfântul Grigorie Luminătorul, primul 
Episcop armean. Reîntoarcere la Erevan, în 
drum oprire la . ruinele Templului Zvartnots
Cină la un restaurant local, cazare la hotel 3* în 
Erevan.

Ziua IV: Mic dejun. În  se vizitează Erevan
Muzeul Matenadaran (adăpostește multe 
manuscrise vechi) şi . Muzeul Genocidului
Deplasare la (construit în sec. I Templul Garni 
d.Hr. de regele Tiridates). Deplasare la 
Mănăstirea Geghard, situată pe cheile Râului 
Azat, capodoperă a arhitecturii armene 
medievale). Întoarcere la , cină la un Erevan
restaurant local, cazare la hotel 3*. 

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la Mănăstirea 
Sagmossavank Regiunea Loriși spre  pentru 
închinare în  (inclusă în Mănăstirea Sanahin
patrimoniul Unesco, ridicată la mijlocul sec. 
al X-lea). Deplasare spre granița cu , Georgia
apoi la  (capitală Georgiei încă din sec. Tbilisi
al V-lea). Cină la un restaurant local, cazare la 
hotel 3* în Tbilisi. 

Ziua VI: Mic dejun. – , se Tbilisi tur de oraș
vizitează  cu Orașul vechi Biserica Metekhi 
(sec. al XII-lea),  (zona băilor Abanotubani
sulfuroase), (construită în Cetatea Narikala 
sec. al IV-lea),  (adăpostește Catedrala Sioni
crucea Sfintei Nina), , Podul Păcii Biserica 
Anchiskhati (sec. VI, este cea mai veche 
biserică care s-a păstrat în Tbilisi), Muzeul de 

GEORGIA - ARMENIA
11 zile/10 nopți
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Istorie a Georgiei Catedrala . Închinare în 
Sameba (Catedrala Patriarhală cu hramul 
Sfintei Treimi). . Cină la Strada Rustaveli
un restaurant local, cazare la hotel 3* în 
Tbilisi. 

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare la ,  Mtskheta
vechea capitală a Georgiei. Închinare în  
M ă n ă s t i r e a  J v a r i C a t e d r a l a   ș i  
Svetitskhoveli Ananuri. Deplasare la , se 
v iz itează .  Complexul  Arhitectural
Deplasare la , stațiune în Munții Gudauri
Caucaz. Cazare și cină la hotel 3* în Gudari.

Ziua VIII: Mic dejun. Se traversează munții prin 
Pasul Jvari Kazbegi (2395m) spre . Se urcă pe 
jos (cca. 1h 15 min.) spre  Biserica Sameba
(construită în sec. al XIV-lea, la o altitudine de 
2150m). Cină la un restaurant local, cazare la 
hotel 3* în Tbilisi.

Ziua IX: Mic dejun. Deplasare spre Mănăstirea 
David Gareja. Se urcă pe jos (cca. 30 minute) 
spre partea superioară a mănăstirii – , Udabno
pentru a descoperi frescele din sec. al VIII – 
XIII-lea din peșteră. Apoi se coboară la . Lavra
Deplasare spre , se ajunge la   regiunea Kakheti

Mănăstirea Sf. Nina Bodbe. Deplasare la 
Sighnaghi Kvareli. Deplasare la , cină la un 
restaurant local, cazare la hotel 3*.

Ziua X: Mic dejun.  Mănăstirea Nekresi
(fondată în sec. al IV-lea), .  Biserica Gremi
Alaverdi Catedrala Alaverdi și . Cină la un 
restaurant local din Tbilisi , cazare la hotel 3*.

Ziua XI: Deplasare la aeroportul din Tbilisi, 
decolarea la ora 10:55, cursa Turkish Airlines 
TK 379 cu escală la Istanbul, aterizare la 
București la ora 20:10. 

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu avionul Bucuresti – Tbilisi – Bucuresti, cursa Turkish 
Airlines și taxele de aeroport 
- 10 nopţi cazare în camere duble hoteluri 3* (clasificare locală) cu 
9 mic dejun și 10 cine
- întâmpinare și transfer aeroport - hotel – aeroport
- transport local - autocar cu aer condiționat conform programului
- intrările la obiectivele din program 
- ghid local vorbitor de limbă engleză
- asigurare de sănătate   
 - însoțitor de grup preot/teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- alte vizite decât cele prevăzute în program
- alte mese decât cele prevăzute în program- 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 turistice, în pachet cu asigurarea medicală de 
călătorie).

 ACTE NECESARE
- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

05 - 15 18 - 28
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Tarif: 860 EURO

Ziua I: Întâlnire la Aeroportul Otopeni Henri 
Coandă, ora 10:30, decolare ora 12:30, 
cursa TAROM  RO391, aterizare la  Londra
pe Aeroportul Heathrow la ora 14:05. 
Catedrala Grecească Sfânta Sofia (a fost 
construită în sec. al XIX-lea, când 
comunitatea greacă din Londra s-a mărit 
considerabil. Prima Sfântă Liturghie a fost 
săvârşită la 01 iunie 1879). Participare la 
slujba de seară la Biserica Românească 
Sfântul Gheorghe din Londra (se află sub 
oblăduirea canonică a Mitropoliei 
Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi 
Meridionale, Protoieria Marii Britanii, fiind 
prima parohie din Insulele Britanice. A 
funcţionat de la început într-un spaţiu 
închiriat de la Biserica Anglicană, situat 
chiar în inima city-ului londonez. Prima 
Sfântă Liturghie a fost oficiată în anul 1964 
de Crăciun). Cazare Londra.

Ziua II: Mic dejun.  Deplasare spre , Ilam
închinare în  Biserica Sfântul Bertram
(închinare la mormântul sfântului, vizitarea 
peșterii în care s-a nevoit și a izvorului său. 
Sfântul Bertram a fost rege al Merciei în 
secolul al VIII-lea,  dar după moartea 
familiei sale, a renunţat la moștenirea sa 
regală şi a căutat o viață de rugăciune. Se 
spune că mulți păgâni de pe acele 
meleaguri au fost convertiți la creștinism 
datorită exemplului dat de viața sa nouă. A 
fost cercetat de diavol, care l-a ispitit să 
transforme niște pietre în pâine. Sfântul 
Bertram, însă, s-a rugat ca niște pâini să se 
transforme în pietre). Deplasare spre 
Manchester Biserica .  Închinare în 
Ortodoxă Sfântul Arhanghel Mihail din 
Storke on Trent (biserica ortodoxă din 
Storke on Trent şi-a început  activitatea în  

anul 1994 cu o comunitate de 8 ortodocşi. 
Păstrează una dintre pietrele transformate din 
pâine de către Sfântul Bertram). Cazare 
regiunea Manchester.

Ziua III: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Biserica Românească Sfântul 
Macarie cel Mare din Leeds (se află sub 
jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române a 
Europei Occidentale și Meridionale cu sediul la 
Paris, Protopiatul Marii Britanii, fiind din punct 
de vedere cronologic a doua parohie 
românească din Marea Britanie şi singura cu 
propriul lăcaș de cult. Aria acoperită de 
parohie include comitatele engleze Yorkshire 
și Greater Manchester). Plecare spre , Essex
cazare în regiunea Essex.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la Mănăstirea 
Sfântul Ioan Botezătorul din Essex (închinare 
la mormântul Fericitului Stareț Sofronie 
Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Atonitul. 
Este o mănăstire ortodoxa mixtă, în aceasta 
vieţuind atât monahi, cât şi monahii. A fost 
întemeiată în anul 1959). Deplasare spre 
Londra Observatorul Astronomic , oprire la 
de la Greenwich (a fost înfiinţat în anul 1675 
de către regele Charles II). Mănăstirea Buna 
Vestire (este locul unde stătea Sfântul Ioan 
Maximovici de fiecare dată când venea în 
Londra. În 1960, sfântul a sfinţit noua 
mănăstire în Londra). Cazare Londra.

Ziua V: Mic dejun.  – Tur pietonal vizitarea 
obiectivelor turistice principale din Londra:  

ANGLIA
7 zile/6 nopți
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Abaţia Westminster Parlamentul – Big  , 
Ben Palatul   (pr iv i re  exter ioară) ,  
Buckingham (privire exterioară). Este 
reședința principală din Londra a 
monarhilor britanici, este folosit pentru 
evenimente de stat și pentru cazarea 
invitaților regali.  (este Catedrala Saint Paul
o biserică anglicană, cea mai mare biserică 
din Londra și a doua cea mai mare din 
această țară, după Catedrala din Liverpool. 
Construcția actualei catedrale a început în 
anul 1675. Proiectul construirii unei noi 
catedrale i-a fost înmânat lui Sir 

Cristopher Wren încă din anul 1669. Pe data de 
2 decembrie 1697 a avut loc ceremonia de 
sfințire a catedralei, aceasta fiind finalizată 
totuși în anul 1710). Timp liber. Cazare Londra.

Ziua VI: Mic dejun.  – Tur pietonal vizitarea 
obiectivelor turistice principale din Londra: 
Turnul Londrei (Palatul Regal și Cetatea 
Majestății Sale, denumit și Turnul Londrei, este 
un castel istoric aflat pe malul nordic al 
Tamisei. Construcția sa a început spre sfârșitul 
lui 1066 în contextul cuceririi normande a 
Angliei), , , Tower Bridge London Bridge

Muzeul Britanic (fondat în anul 1753, este 
unul dintre cele mai vechi și mai impozante 
muzee din lume, cu exponate variind de la 
mumii egiptene la comori romane. Este 
primul muzeu național public din lume. Încă 
de la început, admitea intrarea liberă pentru 
„toate persoanele studioase și curioase”). 
Cazare Londra. 

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare spre 
Aeroportul Heathrow pentru decolare spre 
România, cursa TAROM RO392 la ora 14:50, 
aterizare la  București la ora 20.05.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilete de avion și taxele de aeroport
- 6 nopți cazare cu mic dejun în camere duble hotel 3* (clasificare 
locală)
- transport cu autocar clasificat, conform program
- înoțitor de grup teolog/preot.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (aprox. 100 euro/pax)
-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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil 6 luni de la data 
întoarcerii în ţară.

01 - 07 06 - 12 14 - 20
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Tarif: 1895 EURO

Ziua I: Întâlnire la Aeroportul Otopeni Henri 
Coandă, ora 11:30, decolare ora 13:30, 
cursa AEROFLOT SU2035, aterizare 
Moscova la ora 16:30. Cazare și cină 
Moscova.

Ziua II: Mic dejun. Excursie în ,  Piața Roșie
cu închinare în , Catedrala Kazansk
Bisericuța Iversk și la închinarea la Icoana 
Maicii Domnului „Iverskaya”. Catedrala 
Vasilie Blajinul (închinare la moaștele Sf. 
Vasilie Blajinul). Excursie pe teritoriul 
Kremlinului din Moscova: Catedralele 
Adormirea Maicii Domnului, Sfinții 
Arhangheli, Buna Vestire. Plecare spre 
Catedrala Hristos Mântuitorul. Închinare 
la moaștele Sf. Ier. Filaret Mitropolitul 
Moscovei. Cazare și cină Moscova.  

Ziua III: Mic dejun.  Mănăstirea Donskoi
(închinare la moaștele Patriarhului Tihon). 
Mănăstirea Pocrovsk (închinare la 
moaștele Cuv. Matroana de la Moskova). 
Mănăstirea Stretensk (moaștele noului 
mucenic Sf. Ier. Ilarion Troecurovsk). 
Biserica Sf. Nicolae în Tolmaciah (Icoana 
Maicii Domnului Vladimirskaya, pictată de 
Sf. Ap. Luca), Vizitarea : Galeriei Tretiakov
picturile Cuv. Andrei Rubliov și colecția de 
icoane rusești vechi. Cazare și cină 
Moscova.

Ziua IV: Mic dejun. Plecare spre . Vladimir
Catedrala Adormirii, unde s-au păstrat 
frescele lui Andrei Rubliov. Închinarea la 
moaștele Sf. Dreptmăritorilor Cneji Anrei 
Bogoliubskyi, Gleb, Georghii, Iziaslav; Ier. 
Luca, Simon, Serapion, Maksim. Plecare 
spre . Cină. Cazarea la hotelul Diveevo
Mănăstirii Diveevo sau similar. 

Ziua V: Participare la Sfânta Liturghie la 
Mănăstirea Diveevo a Sfântului Serafim de 
Sarov Izvorul Sfântului Serafim de . Mic dejun. 
Sarov. Închinare la moaștele Cuviosului 
Serafim; cuvioaselor Alexandra, Marta, Elena; 
Sfintelor Starețe Parascheva, Pelaghia, Maria; 
Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
„Umilința”. . Participare la Slujba Vecerniei
Drumul crucii pe Kanavka Sf. Serafim. Cină. 
Cazare la hotelul Mănăstirii Diveevo sau 
similar.

Ziua VI: Mic dejun. Plecare matinală spre 
Serghiev Posad Murom. . În funcție de timp: 
închinare la moaștele din mănăstirile Sfintei 
Treimi ș i  Bunei  Vestir i :  a  Sf inț i lor  
Dreptmăritorilor Cneji Petru și Fevronia, 

Constantin, Mihail, Teodor; Icoanele 
Fă căto a re  d e  M i n u n i  „ Z n a m e n i a ”,  
„Tihvinskaya”, „Iverskaya”. Cazare și cină 
Serghiev Posad.

Ziua VII: Mic dejun. Închinare în Lavra Sfintei 
Treimi a Sfântului Serghie și la moaștele 
Cuvioșilor Serghie, Nikon și Deonisie de 
Radonej; Ier. Iosaf, Serapion și Inochentie 
mitropoliții de Moskova; Maksim Grecul. 
Plecare spre . Cazare și cină Veliky Novgorod
Veliky Novgorod. 

Ziua VIII: Mic dejun. Tur panoramic al 
orașului cu autocarul Catedrala . Închinare în 
Sfânta Sofia Sankt Petersburg. Plecare spre . 
Cazare și cină Sankt Petersburg.  

RUSIA
12 zile/11 nopți
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Ziua IX: Mic dejun. Lavra Sfântul Alexandru 
Nevskyi (moaștele Sf. Alexandru Nevskyi). 
Tur pietonal cu vizitarea celor mai 
importante obiective:  Bisericuța Sf. Xenia 
din Cimitirul Smolensk Catedrala Sf. Isak, ,   
Mănăstirea Sf. Ioan pe Karpova (moaștele 
Sf. Ioan de Kronștat). Catedrala Sf. Nicolae 
de Mare Catedrala Cazanskii, , închinare la 
icoana Maicii Domnului „Cazanskaya”. 
Cazare și cină Sankt Petersburg.

Ziua X: Mic dejun. Plecare spre  cu Priozersk
autocarul (drum de 3,5 ore). Deplasare cu 
vaporul spre Valaam Mănăstirea Valaam. : 
închinare la moaștele Cuv. Serghie și Gherman 
de Valaam, Icoana Maicii Domnului de la 
Valaam. Prânz. Vizită la  și „Moșia Centrală”
Cimitirul Stareților Schitul Sf. Nicolae. . Ora 
18.00 plecare de pe Insula Valaam spre 
Priozersk Sankt-Petersburg . Sosire în  la ora 
23.00, cazare Sankt Petersburg.

Ziua XI: Mic dejun. Închinare în Catedrala 
Învierii Domnului (Mântuitorul Însângerat). 
Excursia în Ermitaj. Opțional, plimbare cu 
vaporul pe Neva. Cazare și cină Sankt 
Petersburg.

Ziua XII: Deplasare la aeroportul din Sankt 
Petersburg, decolare ora 06:25 cursa 
AEROFLOT SU33 cu escală la Moscova, 
aterizare la Bucuresti ora 12:25.

  SERVICIILE INCLUSE
- bilete de avion și taxele de aeroport
- transport cu autocarul și ghid vorbitor de limbă engleză/română
- 11 nopți cazare la hoteluri și 10 mic dejun, 1 dejun și 10 cine 
(dejunul și cinele sunt menu fix, miercuri şi vineri mâncare de post 
și în posturile din an)
- bilete în Kremlin și intrările în bisericile muzee: Vasilie Blajenul 
(Moskova), Catedrala Sf. Isak și Mântuitorul Însângerat 
- intrările în muzee (Galeria Tretiacov, Ermitaj) 
- excursia la Valaam și vaporul Priozersc – Valaam – Priozersc
- invitațiile și viza turistică pentru Federația Rusă
- asigurarea medicală și însoțitor grup teolog / preot.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- plimbare cu vaporasul pe Neva – aprox. 15 еuro/pers. 
- clopotnița Catedralei Sf. Isak – aprox. 9 euro/pers
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- paşaport valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară și să conțină 
minim 2 pagini libere + fotografie color 3,5 x 5,5 cm.

PAȘAPORTUL SE ADUCE LA AGENȚIE CU CEL PUȚIN O LUNĂ ÎNAINTEA PLECĂRII, 1 foto tip paşaport (Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal 
alb, cu imaginea clară a chipului din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de 
apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit).
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Tarif: 465 EURO

Ziua I: Plecare din Bucuresti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) spre 
Suceava, trecerea frontierei în . Ucraina
Cazare hotel în Cernăuți.

Ziua II: Mic dejun. : Cernăuți Catedrala Sf. 
Duh Mănăstirea Bucovinskaea, , scurtă 
oprire în fața clădirii Universităţii – fosta 
Mitropolie. Deplasare la  Mănăstirea Boian
– mănăstire românească de maici, unde se 
afla o icoana facatoare de minuni a Maicii 
Domnului;  a lui Ștefan cel Cetatea Hotin
Mare, care se afla pe malul Nistrului. 
Plecare spre Kiev, sosirea aproximativ la 
ora 22.00, cazare.

Ziua III: Mic dejun. : Zona Kievului
Mănăstirea Vedenskii (icoana Maicii 
Domnului “Îndeamnă-ne la smerenie”, 
moaştele Sf. Olimpiada şi Sf. Dimitra); 
Mănăstirea Sf. Iona, care se află în grădina 
botanică (moaştele Sf. Iona, peştera Sf. 
Iona);  (moaştele Cuv. Mănăstirea Chitaevo
Teofil, mormântul şi peştera Cuv. Dositea); 
Mănăstirea Goloseevo (moaştele Cuv. 
Alexii, mormântul Cuvioasei Alipia), 
Mănăstirea Sf. Panteleimon “Teofania”, 
i z v o r u l  M a i c i i  D o m n u l u i  S f.  ş i  
Panteleimon Tur de oraş cu autocarul.  
(Parcul Biruinţei, parcul Marinskii, 
Parlamentul, Cabinetul de Miniştri, strada 
şi piaţa principală), oprire în , Piaţa Sofiei
unde se află cea mai veche biserică – 
Catedrala Sf. Sofia Mănăstirea Pocrovskii;  
(Catedrala Sf. Nicolae unde se află 
moaştele Sf. Anastasia Kneaghinea, 
întemeietoarea Mănăstirii); Mănăstirea 
Florovsckii (moaştele sf. Elena); cazare și 
cină la hotel în Kiev. 

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare la Lavra 
Pecersca din Kiev  participare la Sfânta  –
Liturghie: Lavra de Sus, Catedrala Adormirii 
Maicii Domnului, Clopotniţa Mare (96m). 
Închinare în  şi a Peşterile Sfântului Antonie
Sfântului Teodosie – întemeietorii Lavrei 
Pecerska (unde sunt peste 100 moaşte 
întregi); ; izvoarele Sf. Antonie şi Teodosie
timp liber pentru cumparaturi în Lavra. 
Excursie cu vaporaşul pe Nipru – opţional. 
Cazare  şi cină hotel in Kiev.

Ziua V: Mic dejun. Deplasare la , Cernigov
închinare în  (datează Catedrala Sfânta Treime
din anul 1696, adăposteşte moaştele Sf. Ierarh 
Teodosie, Sf. Ierarh Filaret şi ale Sfântului 
Lavrentie);  Mănăstirea Sfânta Treime a

Sfântului Ilie (peştera şi fântâna Cuv. Antonie 
de 1000 de ani cu apa tămăduitoare în special 
pentru ochi); Mănăstirea Adormirii Maicii 
Domnului de Eleţ unde se află icoana 
facatoare de minuni;  Biserica Sfintei Treimi
din cetatea veche.  Mănăstirea Sf. Gheorghe
din satul  (icoana făcătoare de Danevca
minuni a Maicii Domnului “Eu sunt cu voi şi 
nimeni împotriva voastră”). Întoarcere la 
Kiev, cazare şi cină.

Ziua VI: Mic dejun. Plecare spre , Poceaev
oprire la , icoana făcătoare Mănăstirea Coreţ
de minuni;  – tămăduitor în Lacul Sfintei Ana
special pentru femei (se recomandă o cămașă 
albă pt. a intra în lac);  - Mănăstirea Poceaev
peştera cuv. Iov. Cazare și cină în Poceaev. 

UCRAINA
8 zile/7 nopți
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Ziua VII: Mic dejun. Închinare în Lavra 
Poceaev: icoana Maicii Domnului de la 
Pociaev; Talpa Maicii Domnului; moaştele 
Cuv. Iov şi Amfilohii). Plecare spre 

România, trecerea frontierei. Cazare și cină la 
hotel Suceava.

Ziua VIII: Mic dejun. Închinare în Mănăstirea 

Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava (moaştele 
Sf. Ioan cel Nou de la Suceava). Plecare spre 
Bucureşti, sosire la baza Dealului Patriarhiei 
în funcţie de trafic şi formalităţile vamale.

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 7 nopți cazare în camere duble în hoteluri 3* (clasificare locală)
- 7 mic dejun și 5 cine (cina este meniu fix)
- însoțitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice (15 euro/pax)
- excursia opţională cu vaporaşul (aprox. 10 euro)
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.

07 - 14 05 - 12 16 - 23 13 - 20
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Tarif: 125 EURO

Ziua I: Plecare din Bucuresti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Mitropoliei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Urziceni – Buzău – Tecuci – Bârlad – 
Huşi, trecerea frontierei Albiţa – Leuşeni – 
Mănăstirea Hâncu, atestată documentar în 
sec. al XVII-lea, în vremea domnitorului 
Duca – Vodă, , ctitoria Mănăstirea Căpriana
Sfântului Ştefan cel Mare, atestată 
documentar într-o danie domnească a lui 
Alexandru cel Bun de la anul 1420 – 
Chişinău. Cazare şi cină în Chișinău.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la  Mănăstirea
Curchi, datează din vremea Sfântului Ştefan 
cel Mare. Din punct de vedere arhitectonic 
este cea mai frumoasă şi mai vestită 
mănăstire din Basarabia, figurează pe 
listele monumentelor de arhitectură 
incluse în patrimoniul UNESCO, Complexul 
de mănăstiri rupestre de la . Orheiul Vechi
Reîntoarcere la , opțional, în drum Chișinău
se pot vizita faimoaselor galerii vinicole de 
la , care gazduiesc colecţia Cricova
naţională de vinuri .  Închinare în 
Mănăstirea Sfântul Mucenic Teodor Tiron 
din Chișinău. Cazare şi cină în Chişinău.

Ziua III: Mic dejun. Catedrala Naşterea 
Domnului din Chişinău (a fost ridicată în 
1836 după proiectul arhitectului Avraam 
Melnikov), . participare la Sfânta Liturghie
Deplasare spre , se trece vama Leuşeni
Albiţa – Huşi – Bârlad – Buzău – Bucureşti 
(baza Dealului Patriarhiei), se ajunge în 
funcție de trafic și formalitățile vamale.

MĂNĂSTIRI DIN REPUBLICA MOLDOVA
3 zile/2 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 2 nopţi cazare în camere duble, hoteluri 3* (clasificare locală)
- demipensiune ( cina este menu fix, miercuri şi vineri mâncare de 
post, cât și în posturile din an)
- însotitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiectivele turistice și la Cricova (aprox. 20 euro, tur 
Cricova - 100 euro/pax)
- alte mese decât cele incluse în program
-  asigurare 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie). ACTE NECESARE

- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de 
la data întoarcerii în țară.
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Tarif: 945 EURO

Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul Otopeni 
(Henri Coandă) – plecări (sala de aşteptare) 
- la ora 04.00, cursa Turkish Airlines 
TK1042/617, decolare ora 05:55, escală la 
Istanbul, sosire pe Aeroportul Mohammed 
V - Casablanca la ora 14:00.  – Casablanca
tur panoramic de oraș.  Cazare și cină hotel 
în Casablanca.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la , Rabat
capitala administrativă a Marocului, unul 
dintre orașele imperiale. Rabat – se 
vizitează: , Mausoleul Mohamed al V-lea
Turnul Hassan exteriorul Palatului Regal, , 
Kasbagh in Oudayas Medina Necropola ,  și 
Cellah ruinele orașului roman Sala , 
Collonia Biserica ortodoxă rusească..  
Cazare și cină hotel în Rabat. 

Ziua III: Mic dejun. MeknesDeplasare la , 
unul dintre orașele imperiale, supranumit  
Versailles-ul marocan. Numele și renumele 
orașului sunt legate de Sultanul Moulay 
Ismail, care a transformat orașul, 
înconjurat de ziduri înalte cu porți 
impresionante. Se vizitează Poarta Bab 
Mansour Hari Souani zidurile de apărare, , , 
El Hedim Volubilis . Deplasare la  ruinele – 
sit roman faimos prin mozaicurile sale. 
Deplasare spre , cazare și cină la hotel.Fes    

Ziua IV: Mic dejun. , oraș imperial, este Fes
cel mai vechi centru cultural si spiritual al 
Marocului. Aici este Universitatea Al-
Karaouine, cea mai veche universitate din 
lume. Se vizitează  (adăpostește o Medina     

populație de cca. 150.000 de locuitori, un   
labirint de străduțe și alei pline de magazine), 
Moscheea Karaouine (exterior), Fes El Jedid și 
exteriorul  cu cele șapte  porți. Palatului Regal
Cazare și cină hotel în Fes.  

Ziua V: Mic dejun. Deplasare spre . Casablanca
Se vizitează: , Biserica Sfinților martiri
Cartierul habous Piața Mohamed V zona , , 
rezidențială Anfa Marea Moscheea Hassan  și 
II, privire exterioară. Cazare și cină la hotel în 
Casablanca.  

Ziua VI: Mic dejun. Timp liber în . Casablanca

Deplasare spre . Cazare și cină  Marrakech
hotel Marrakech. 

Ziua VII: Mic dejun.  – se vizitează: Marrakech
Grădina Menara Moscheea Koutoubia,  
(exterior), ,  și Cimitirul Saadien Palatul Bahia
Piața Jamaa El Fna. Cazare și cină hotel 
Marrakech. 

Ziua VIII: Mic dejun. Deplasare la aeroportul 
din Casablanca, decolarea la ora 15:30, cursa 
Turkish Airlines TK618/1041 cu escală la 
Istanbul, aterizare în București la ora 01:25 
(ziua următoare - 11 iunie / 29 octombrie).

MAROC
8 zile/7 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu avionul București – Casablanca – București, cursa 
Turkish Airlines și  taxele de aeroport
- întâmpinare și transfer aeroport - hotel – aeroport
- 7 nopţi cazare în camere duble hoteluri 4* (clasificare locală)
- masă în regim demipensiune (mic dejun și cină)
- transport autocar 
- asigurare medicală
- intrări la obiective 
- ghid local vorbitor de limbă engleză/franceză
- însoțitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- tips 25 EURO/pers. pentru ghidul local și șofer, se va înmâna 
însoțitorului de grup la aeroport
- alte mese și alte vizite decât cele specificate în program
- intrarea la Moscheea Hassan II din Casablanca (aprox. 12 
euro/pers.)
- asigurarea storno – facultativă.

 ACTE NECESARE
- paşaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.
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Tarif: 185 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti ora 06:30 de la 
baza Dealului Patriarhiei (crucea Sfântului 
Constantin Brâncoveanu), pe ruta 
Constanţa –  (în Mănăstirea Techirghiol
anul 1928, primul patriarh al României, 
Miron Cristea cumpără în staţiunea 
balneară Techirghiol o vilă modestă cu 16 
camere, înfiinţând un sanatoriu preoţesc 
pentru clerul din întreaga ţară. Mai târziu, 
Patriarhul Justinian, în epoca comunistă, a 
încercat să salveze Sanatoriul Preoţesc de 
la Techirghiol şi astfel, în anul 1951 aduce 
aici de la stâna regală de la Sinaia, o 
bisericuţă de lemn, înfiinţând un schit de 
maici şi făcând din sanatoriu o anexă a 
schitului) –  (este un Capul Kaliakra
promontoriu stâncos care se îngustează 
spre sud, deasupra Mării Negre şi cuprinde 
o cetate medievală și o rezervație natural) – 
Varna, cazare şi cină.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare spre   Nessebar
– (este un oraş-vizitarea oraşului vechi 
muzeu cu o istorie de peste 3 milenii. Prima 
aşezare este de origine tracă, cunoscut ca 
Menebria la începutul secolului al VI-lea 
î.Hr. A fost una dintre cele mai importante 
cetăţi din regiune în timpul Imperiului  
Bizantin începând cu secolul al V-lea d.Hr, 
păstrează biserici din secolele al V-VI-lea, 
cum ar fi Stara Mitropoliya ("Vechiul 
Episcopat" - secolul al V-lea), Biserica 
Maicii Domnului Nova  – secolul al VI-lea şi 
Mitropoliya ("Noul Episcopat" - secolul al 
XI-lea. În sec. al XIII-XIV-lea au fost 
construite numeroase biserici remarcabile: 
Sfânta  Teodora Sfânta Paracheva Sfinţii , , 
Arhangheli Sfântul Ioan Sfântul Ştefan, ,  şi 
Biserica Iisus Hristos Pantocrator). 
Întoarcere la , cină şi cazare. Varna

Participare la SLUJBA DE ÎNVIERE în Catedrala 
Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului 
din Varna.  

Ziua III: Mic dejun. Timp liber în  (este al Varna
treilea oraş ca mărime din Bulgaria. Numele de 
Varna apare pentru prima oară în scrierile 
Sfântului Teofan care vorbeşte despre 
cucerirea Balcanilor de către slavi în sec. al VI-
VII-lea. Cea mai veche bijuterie de aur din 
lume, aparţine culturii Varna, a fost 
descoperită în necropola de aici şi datează din 
perioada 4600-4200 î.Hr.). Masă festivă de 
Paști. Cazare și cină Varna.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare spre  (în Balcik
perioada 1913-1940 a aparținut de Regatul 

României, împreună cu restul Dobrogei de 
Sud, în urma celui de-al Doilea Război 
Balcanic. În 1940, Cadrilaterul, inclusiv 
Balcicul, a fost redobândit de Bulgaria). În 
Balcik Castelul Reginei Maria se vizitează:  
(numit și „Cuibul Liniştit” a fost construit ca 
reședință pentru Regina Maria a României. 
Castelul este compus din șase case, câte una 
pentru fiecare copil al Reginei Maria. Tot din 
dorința Reginei Maria a fost construită și 
Capela Stella Maris, un loc în care s-a regăsit 
atât de mult, încât a lăsat dorința ca după 
moartea ei, inima să-i fie păstrată în incinta 
capelei) şi . Plecare spre Grădina Botanică
România, sosire în Bucureşti la baza Dealului 
Patriarhiei în funcție de traficul auto și de 
formalitățile vamale.

BULGARIA DE ÎNVIEREA DOMNULUI
4 zile/3 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 3 nopți cazare în camere duble  hotel 3* (clasificare locală)
- demipensiune (cina este menu fix, miercuri şi vineri mâncare de 
post, cât și în posturile din an)
- prânz festiv de Paști
- însoțitor grup teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (40 leva, circa 20 €)
- 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 minim 6 luni de la 
întoarcerea în ţară.
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Tarif: 175 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Veliko 
Târnovo –  (a fost Mănăstirea  Drianovo
fondată în timpul domniei regelui Caloian, 
după mutarea moaştelor Sfântului Mihail 
Voyn de la Potuka la Târnovgrad. În sec. al 
XIV-lea  complexul mănăstirii a devenit 
unul dintre centrele principale ale 
isihasmului, care a cauzat nevoia de o nouă 
extindere. În 1393 a fost arsă de către turci, 
a fost reconstruită şi din nou arsă, actuala 
mănăstire datând din sec. al XVII-lea) – 
Peștera Bacho Chiro (este situată în 
apropierea Mănăstirii Drianovo, a fost 
deschisă în anul 1890, iar din 1964 a fost 
electrificată. În peşteră au fost găsite 
rămăşiţe umane din vremea Paleoliticului) 
– Kazanlâc –  (a fost Mănăstirea Shipka
constru i tă  în  memoria  so ldaţ i lor  
revoluţionari ruşi şi bulgari care au murit în 
timpul Războiului de Independenţă Ruso-
Turc, din anii 1877 - 1878 – . Cazare Plovdiv
şi cină Plovdiv hotel***.

Ziua II: Mic dejun. (al doilea oraş ca Plovdiv 
mărime după Sofia) – : tur pietonal de oraș
ruinele băilor romane Amfiteatrul ,      
Roman (cel  mai  binepăstrat monument 
din anticitate din Bulgaria, a fost construit la 
începutul sec.II în timpul împăratului 
Traian. Putea adăposti 7000 de oameni), 
Forumul Roman (datează din vremea lui 
Vespasian, sec. I-II-lea). Deplasare la 
Mănăstirea Bachkovski (a doua ca mărime 
şi importanţă din Bulgaria, a fost fondată în 
anul 1083, dar până astăzi, din acea 
perioadă, se mai păstrează doar osuarul. 
Deplasare la  (cea mare Mănăstirea Rila       

mănăstire din Bulgaria, închinare la moaştele 
Sf. Ioan de Rila, pustnic care a trăit între 876 – 
946 și care a fondat mănăstirea). Cazare şi cină 
la hotelul Mănăstirii Rila – Hotel Tzarev Vrah*.

Ziua III: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Rila. Deplasare spre 
Sofia Biserica Boiana, oprire la  (cea mai veche 
structură a bisericii datează din sec. al X-lea, 
păstrează fresce din  1259, patrimoniu 
UNESCO – opţional, muzeu).  – Sofia tur de 
oraş Catedrala  Patriarhală Sfântul  cu vizită la: 
Alexandru Nevski (închinare la un fragment 
din moaştele Sfântului Alexandru Nevski oferit 
de Biserica Ortodoxă Rusă), Biserica Sfânta 
Sofia Biserica rusească Sfântul Nicolae  , ,   
Biserica Rotondă Sfântul Gheorghe din

incinta Palatului Prezidențial (opţional – 
muzeu), Catedrala Mitropolitană Sfântul 
Nedelea (închinare la moaştele Sf. Ştefan 
Milutin). Cazare şi cină Sofia hotel***.  

Ziua IV: Mic dejun. Închinare în Biserica 
românească din Sofia (are hramul „Sfânta 
Treime”, este proprietate a statului român şi 
subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe 
Române. Planul arhitectural al bisericii 
păstrează stilul brâncovenesc al sec. XVIII, în 
formă de corabie cu trei turle).  Deplasare 
spre , închinare în Troian Mănăstirea 
Troianski. Plecare spre România, sosire în 
Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei în 
funcție de traficul auto și de formalitățile 
vamale. 

BULGARIA 
4 zile/3 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 2 nopţi cazare în camere duble  hotel 3* în Plovdiv și Sofia 
(clasificare locală) și 1 noapte la Hotel Tzarev Vrah 1* de la 
Mănăstirea Rila
- demipensiune (cina este menu fix, miercuri și vineri mâncare de 
post, cât și în posturile din an)
- însoţitor de grup teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (40 leva, circa 20 €)
- 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 minim 6 luni de la 
întoarcerea în ţară.
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Tarif: 170 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti ora 06:30 de la 
baza Dealului Patriarhiei (crucea Sfântului 
Constantin Brâncoveanu), pe ruta 
Constanţa –  (în Mănăstirea Techirghiol
anul 1928, primul patriarh al României, 
Miron Cristea cumpără în staţiunea 
balneară Techirghiol o vilă modestă cu 16 
camere, înfiinţând un sanatoriu preoţesc 
pentru clerul din întreaga ţară. Mai târziu, 
Patriarhul Justinian, în epoca comunistă, a 
încercat să salveze Sanatoriul Preoţesc de 
la Techirghiol şi astfel, în anul 1951 aduce 
aici de la stâna regală de la Sinaia, o 
bisericuţă de lemn, înfiinţând un schit de 
maici şi făcând din sanatoriu o anexă a 
schitului) –  (este un Capul Kaliakra
promontoriu stâncos care se îngustează 
spre sud, deasupra Mării Negre şi cuprinde 
o cetate medievală și o rezervație naturală) 
– , cazare şi cină.Varna

Ziua II:   Mic dejun. Deplasare spre , înBalcik
drum oprire la  Mănăstirea Alagea din 
Stâncă (a fost amenajată în galeriile unor 
peșteri care au fost afectate de cutremure, 
reprezintă unul dintre cele mai vechi 
aşezăminte religioase de pe teritoriul 
Bulgariei, fiind înfiinţată în sec. al XIII-lea şi 
locuită de  călugării hermiţi). (în   Balcik
perioada 1913-1940 a aparținut de Regatul 
României, împreună cu restul Dobrogei de 
Sud, în urma celui de-al Doilea Război 
Balcanic, iunie-august 1913. În 1940, 
Cadrilaterul, inclusiv Balcikul, a fost 
redobândit de Bulgaria) – se vizitează: 
Castelul Reginei Maria (numit și „Cuibul 
Liniştit” a fost construit ca reședință pentru 
Regina Maria a României, în perioada în 
care Cadrilaterul a aparținut României. 
Castelul este compus din șase     

case, câte una pentru fiecare copil al Reginei 
Maria. Tot din dorința Reginei Maria a fost 
construită și Capela Stella Maris, un loc în care 
s-a regăsit atât de mult, încât a lăsat dorința ca 
după moartea ei, inima să-i fie păstrată în 
incinta capelei) şi  (după Grădina Botanică
1940 a fost deschisă pe locul parcului 
Castelului .  Colecţia de cactuşi  este 
impresionantă, a doua din Europa, după cea 
de la Monaco). Timp liber în Balcik. Cazare şi 
cină Varna.

Ziua III: Mic dejun. Deplasare spre   – Nessebar
vizitarea oraşului vechi (este un oraş-muzeu 
cu o istorie de peste 3 milenii. Prima aşezare 
este de origine tracă, cunoscută ca Menebria 
la începutul sec. al VI-lea î.Hr. Păstrează   

biserici din sec. al V-VI-lea, cum ar fi Stara 
Mitropoliya ("Vechiul Episcopat" - sec. al V-
lea), Biserica Maicii Domnului – sec. al VI-lea 
şi Nova Mitropoliya ("Noul Episcopat" - sec. al 
XI-lea. În sec. al XIII-XIV-lea au fost construite 
numeroase biserici remarcabile: Sf.  Teodora, 
Sf. Paracheva, Sfinţii Arhangheli, Sf. Ioan, Sf. 
Ştefan şi Biserica Iisus Hristos Pantocrator). 
Întoarcere la , cină şi cazare.Varna

Ziua IV: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie în Catedrala Mitropolitană 
Adormirea Maicii Domnului din Varna. Timp 
liber în Varna. Plecare spre România, sosire în 
Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei în 
funcție de traficul auto și de formalitățile 
vamale.

BULGARIA - BALCIK I 
4 zile/3 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 3 nopți cazare  în camere duble  hotel 3* (clasificare locală) 
- demipensiune (cina este menu fix, miercuri şi vineri mâncare de 
post, cât și în posturile din an)
- însoţitor de grup teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (40 leva, circa 20 €)
- 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 minim 6 luni de la 
întoarcerea în ţară.
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Tarif: 110 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti ora 06:30 de la 
baza Dealului Patriarhiei (crucea Sfântului 
Constantin Brâncoveanu), pe ruta 
Constanţa –  (în Mănăstirea Techirghiol
anul 1928, primul patriarh al României, 
Miron Cristea cumpără în staţiunea 
balneară Techirghiol o vilă modestă cu 16 
camere, înfiinţând un sanatoriu preoţesc 
pentru clerul din întreaga ţară. Mai târziu, 
Patriarhul Justinian, în epoca comunistă, a 
încercat să salveze Sanatoriul Preoţesc de la 
Techirghiol şi astfel, în anul 1951 aduce aici 
de la stâna regală de la Sinaia, o bisericuţă 
de lemn, înfiinţând un schit de maici şi 
făcând din sanatoriu o anexă a schitului) – 
Capul Kaliakra (este un promontoriu 
stâncos care se îngustează spre sud, 
deasupra Mării Negre şi cuprinde o cetate 
medievală și o rezervație naturală) – , Varna
cazare şi cină.

Ziua II:   Mic dejun. Deplasare spre , înBalcik
drum oprire la  Mănăstirea Alagea din 
Stâncă (a fost amenajată în galeriile unor 
peșteri care au fost afectate de cutremure, 
reprezintă unul dintre cele mai vechi 
aşezăminte religioase de pe teritoriul 
Bulgariei, fiind înfiinţată în sec. al XIII-lea şi 
locuită de  călugării hermiţi). (în   Balcik
perioada 1913-1940 a aparținut de Regatul 
României, împreună cu restul Dobrogei de 
Sud, în urma celui de-al Doilea Război 
Balcanic, iunie-august 1913. În 1940, 
Cadrilaterul, inclusiv Balcikul, a fost 
redobândit de Bulgaria) – se vizitează: 
Castelul Reginei Maria (numit și „Cuibul 
Liniştit” a fost construit ca reședință     

pentru Regina Maria a României, în perioada 
în care Cadrilaterul a aparținut României. 
Castelul este compus din șase case, câte una 
pentru fiecare copil al Reginei Maria. Tot din 
dorința Reginei Maria a fost construită și 
Capela Stella Maris, un loc în care s-a regăsit 
atât de mult, încât a lăsat dorința ca după 
moartea ei, inima să-i fie păstrată în incinta 
capelei) şi  (după 1940 a fost Grădina Botanică
deschisă pe locul parcului Castelului. Colecţia 
de cactuşi este impresionantă, a doua din 
Europa, după cea de la Monaco). Timp liber în 
B a l c i k .  C a za re  ş i  c i n ă  l a  h o te l  î n  
Varna.

Ziua III: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie în Catedrala Mitropolitană 
Adormirea Maicii Domnului din Varna. Timp 
liber în  (este al treilea oraş ca mărime Varna
din Bulgaria. Numele de Varna apare pentru 
prima oară în scrierile Sfântului Teofan care 
vorbeşte despre cucerirea Balcanilor de către 
slavi în sec. al VI-VII-lea. Cea mai veche 
bijuterie de aur din lume, aparţine culturii 
Varna, a fost descoperită în necropola de aici 
şi datează din perioada 4600-4200 î.Hr.). 
Plecare spre România, sosire în Bucureşti la 
baza Dealului Patriarhiei în funcție de traficul 
auto și de formalitățile vamale.   

BULGARIA - BALCIK II 
3 zile/2 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 2 nopți cazare  în camere duble  hotel 3* (clasificare locală) 
- demipensiune (cina este menu fix, miercuri şi vineri mâncare de 
post, cât și în posturile din an)
- însoţitor de grup teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (40 leva, circa 20 €)
- 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 minim 6 luni de la 
întoarcerea în ţară.

11 - 13 21 - 23

25 - 27
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Tarif: 90 EURO

Ziua I: Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de 
la baza Dealului Patriarhiei Române (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Ruse, închinare 
în  din Ruse – Catedrala Mitropolitană
Basarabov Peştera Sfântului , închinare în  
Dimitrie cel Nou (moaşte se află la Catedrala 
din Bucureşti, sfântul a  trăit în veacul al XIII-
Iea, în timpul celui de-al doilea Ţarat de la 
Târnovo, întemeiat de români si de bulgari 
sub conducerea fratilor Petru şi Asan. 
Aceasta este singura mănăstire săpată în 
stâncă, încă funcţională, din Bulgaria. 
Mănăstirea actuală constă într-o bisericuţă, 
zidită în Peştera Sfântului Cuvios Dimitrie. 
Aceasta a fost refăcută în anul 1937) – 
Ivanovo, vizitarea Mănăstirii de Piatră 
(inclusă în Patrimoniul UNESCO. Cele mai 
bine păstrate picturi murale pot fi văzute în 
biserica rupestră închinată Maicii Domnului 
– XIII-XIV. Mănăstirea de piatră din Ivanovo 
este o mănăstire complet diferită față de 
toate celelalte complexe monahale din 
Bulgaria, reprezentând mai degrabă o rețea 
de mici bisericuțe și chilii ce sunt săpate în 
piatră, aflate la 32 de metri deasupra 
nivelului apei ce străbate pitorescul canion 
Roussenski Lom, de urcat pe jos) – , Cerven
vizitarea  (a avut un rol Cetăţii Vechi Cerven
important în perioada celui de-al doilea 
Ţarat între sec. XII-XIV, de urcat pe jos) – 
Peştera Orlova Ciuca* (a doua peşteră ca 
mărime din Bulgaria, de mers pe jos). 
Deplasare la , cazare.Veliko Tarnovo

Ziua II: Mic dejun.  (este   Veliko Târnovo

cunoscut ca find „Orașul Țarilor”, se află pe malul 
râului Iantra, a fost capitala Țaratului Vlaho-Bulgar 
între anii 1185-1393), unde se vizitează: 
Catedrala Mitropolitană Cetatea Medievală și  (a 
fost cetatea de  scaun în timpul Ţaratului Vlaho-
Bulgar, includea palatul şi Patriarhia. Se păstrează 
zidurile vechii cetăţi, care ajung până la o grosime 
de 3,6 m. În vârful dealului este o reconstrucţie 
nouă a vechii Patriarhii. Turnul Baldwin este de 
asemenea o reconstrucţie nouă (1930) a turnului 
în  care  a  fost  închis  Baldwin  I  a l  
Constantinopolului şi locul unde şi-a găsit acesta 
sfârşitul ca prizonier al ţarului Ioniţă Caloian), apoi 

Catedrala Patriarhală .  Deplasare la 
Arbanassi, plimbare pe jos 3 km, unde se 
vizitează Mănăstirea Născătoarei de 
Dumnezeu (icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului) și Mănăstirea Sfântul 
Nicolae (datează din perioada Țaratului 
Vlaho-Bulgar) – Ruse – Bucureşti (sosire la 
baza Dealului Patriarhiei în funcție de traficul 
auto și formalitățile vamale).

* în perioada 24-25 martie nu se vizitează 
Peștera Orlova Ciuca.

BULGARIA - Basarabov- Veliko Târnovo  
2 zile/1 noapte

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu autocar clasificat
- 1 noapte cazare  în camere duble  hotel 3* (clasificare locală) 
- demipensiune (cina este menu fix, miercuri şi vineri mâncare de 
post, cât și în posturile din an)
- însoţitor de grup teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (40 leva, circa 20 €)
- 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 minim 6 luni de la 
întoarcerea în ţară.

24 - 25* 28 - 29 19 - 20 16 - 17 07 - 08 11 - 12 08 - 09 13 - 14 03 - 04
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Tarif: 105 LEI
Ziua I: Plecare din București la ora 06:45 de la baza Dealului 
Patriarhiei (crucea Sfântului Constantin Brâncoveanu)  pe ruta 
București – Giurgiu – Ruse, închinare în Catedrala Mitropolitană 
din Ruse Basarabov Peştera Sfântului Dimitrie cel  – , închinare în  
Nou (moaştele se află la Catedrala din Bucureşti, sfântul a  trăit în 
veacul al XIII-Iea, în timpul celui de-al doilea Ţarat de la Târnovo, 
întemeiat de români si de bulgari sub conducerea fratilor Petru şi 
Asan. Aceasta este singura mănăstire săpată în stâncă, încă 
funcţională, din Bulgaria. Mănăstirea actuală constă într-o 
bisericuţă, zidită în Peştera Sfântului Cuvios Dimitrie) – ,  Ivanovo
Mănăstirea de Piatră (inclusă în Patrimoniul UNESCO) – Cerven, 
vizitarea  – * – Ruse – Cetăţii Vechi Cerven Peştera Orlova Ciuca
Bucureşti, sosire la baza Dealului Patriarhiei în funcție de traficul 
auto și formalitățile vamale.

BULGARIA la Sfântul Dimitrie din Basarabi
1 zi

  SERVICIILE INCLUSE
- transport autocar clasificat*(pentru grupuri mai mici transportul 
se va face cu microbuz clasificat)
- însoțitor de grup preot / teolog.

* pe 17 martie Peștera Orlova Ciuca este închisă

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (aprox. 15 leva)

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de la 
întoarcerea în ţară.

17* 21 26 23 21 25 22 20

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE

Tarif: 115 LEI
Ziua I: Plecare din București la ora 06:45 de la baza Dealului 
Patriarhiei (crucea Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
București – Giurgiu – Ruse –  (este cunoscut ca find Veliko Târnovo
„Orașul Țarilor”. Orașul se află pe malul râului Iantra, a fost capitala 
Țaratului Vlaho-Bulgar între anii 1185-1393), Catedrala 
Mitropolitană Cetatea Medievală  și (a fost cetatea de  scaun în 
timpul Ţaratului Vlaho-Bulgar, includea palatul şi Patriarhia. Se 
păstrează zidurile vechii cetăţi, care ajung până la o grosime de 3,6 
m. În vârful dealului este o reconstrucţie nouă a vechii Patriarhii, 
apoi . Deplasare la , plimbare pe jos Catedrala Patriarhală Arbanasi
3 km., închinare în  (icoana Mănăstirea Născătoarei de Dumnezeu
făcătoare de minuni a Maicii Domnului) și Mănăstirea Sfântul 
Nicolae – Ruse – Bucureşti, sosire la baza Dealului Patriarhiei în 
funcție de traficul auto și formalitățile vamale.  

BULGARIA la Veliko-Târnovo
1 zi

  SERVICIILE INCLUSE
- transport autocar clasificat*(pentru grupuri mai mici transportul 
se va face cu microbuz clasificat)
- însoțitor de grup preot / teolog.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (aprox. 15 leva)

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 6 luni de la 
întoarcerea în ţară.

14 12 09 14 18 15 06
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Tarif: 995 EURO

Ziua I: Întâlnire în aeroportul internațional 
Henri Coandă (Otopeni), sala de așteptare, 
plecări internaționale la ora 04.00. 
Decolare din București la ora 07.05, cursa 
KLM KL1372, sosire în  la ora 12.45. Dublin
Tur de oraș pietonal Catedrala Sf. Patrick: , 
Clădirea Parlamentului Muzeul Național , 
de Arheologie Muzeul Irlandez de Artă , 
Modernă Castelul Universitatea, , .  Cazare 
în Dublin.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare către orașul 
Waterford - situat pe râul Suir, la 30 km de 
gura sa de vărsare. În acest punct râul este 
larg și adânc, ceea ce a permis dezvoltarea 
orașului ca port maritim cu o importanță 
crescută. Waterford este faimos pentru 
obiectele din cristal fabricate aici, 
cunoscute încă din secolul al XIX-lea. Orașul 
Waterford este puternic influențat de 
vikingi și are o atmosferă medievală, cu alei 
înguste și case georgiane frumoase. Tur de 
oraș pietonal Catedrala Muzeul :  și 
comorilor, ce adăpostește exponate 
culturale, etnice și religioase, Turnul din 
Raginald Biserica parohiei românești, . 
Cazare  în Waterford.

Ziua III: Mic dejun. Deplasare către , Cork
tur de oraș pietonal/panoramic Castelul: , 
Catedrala Turnul Mănăstirii Roșii și . 
Biserica parohiei românești Sf.Ier. Calinic 
de la Cernica și Sf. Patrick. Cork este un 
oraș situat în partea de sud a Irlandei, în 
provincia Munster, este al doilea oraș ca 
mărime din Irlanda. este un oraș  Limerick 
situat pe râul Shannon în sud-vestul 
Irlandei, centrul medieval al orașului având 
unele clădiri în stil georgian. Cazare   
 în Limerick.

Z i u a  I V:  M i c  d e j u n .  Tu r  d e  o r a ș  
pietonal/panoramic Catedrala Maicii : 
Domnului Palatul Episcopal Castelul, , . 
Biserica parohiei românești. Deplasare către 
orașul  cu oprire în localitatea  Galway Clare
pentru a vizita cea mai mare atracție turistică a 
Irlandei – (parc de folclor și Bunratty Castle 
tradiții culturale irlandeze) și la Stâncile 
Moher. Galway  este un oraș în provincia 
Connacht pe raul Corrib, cu vedere la oceanul 
Atlantic. Al treilea oraş din Irlanda este un nod  
care leagă trei minunăţii geografice: Parcul 
Naţional Connemara, Parcul Naţional Burren şi 
Insulele Aran. Cazare în Galway.

Z i u a  V :  M i c  d e j u n .  Tu r  d e  o r a ș  
pietonal/panoramic Piața Eyredin: ,           

Catedrala Arcul Spaniol Zidurile ,  și 
Medievale Biserica parohiei românești ”Sf. . 
Ierh. Nicolae” Catedrala Sfântul Patrick.  este 
situată lângă binecunoscuta fântână unde, 
potrivit tradiției, Sfântul Patrick i-a încreștinat 
pe primii localnici și în prezent este Catedrala 
Națională a Bisericii Irlandei și a fost 
construită în memoria Sfântului Ocrotitor al 
Irlandei. Cazare în Dublin.

Ziua VI:  Deplasare către aeroport pentru 
formalitățile vamale, decolare la ora 05.45, 
cursa KLM0932/KL 1373, cu escală la 
Amsterdam,  sosire în București la ora 13.15. 

IRLANDA
6 zile/5 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu avionul și toate taxele incluse
- transport local cu autocar clasificat
- 5 nopți cazare la hotel 3 *, clasificare locală
- 4 mic dejunuri
- ghid local vorbitor de lb. engleza/lb. romană
- însoțitor de grup teolog/preot.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrări la obiectivele din program, aprox. 50 EURO/pers.
- alte cheltuieli personale
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate sau paşaport valabil 6 luni de la data 
întoarcerii în ţară.

 09 - 14
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Tarif: 355 EURO

Ziua I: Plecare din București la ora 06:30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Bucureşti – Sibiu – Arad – Szeged – 
B u d a p e s t a .  C a z a r e  B u d a p e s t a  /  
Szentendre.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare spre 
Bratislava tur pietonal – : se vizitează 
Biserica Încoronării Mariei Tereza, Centrul 
Istoric Faleza Dunării, . Sosire în cursul serii 
la Praga, cazare. 

Ziua III: Mic dejun.  – : Praga tur pietonal
Castelul din Praga Catedrala  cu faimoasa 
Sfântul Vitus (simbolul spiritualităţii cehe), 
Podul Carol, „Golden Lane” („Strada de 
Aur”, zona boemă a „Oraşului de Aur”). Se 
continuă turul pietonal în : Centrul Istoric
Oraşul Vechi Biserica Sfinții Apostoli Petru , 
și  Pavel Piaţa Primăriei Ceasul  ,  ,  
Astronomic Biserica Tyn Sfântul ,  și 
Nicolae Biserica Vysehrad, . Cazare Praga. 

Ziua IV:  Mic dejun. Plecare 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),, Muzeul de Artă, Stadtpark, Opera, 
Hofburg, Piaţa Maria Tereza, Palatul 
E p s t e i n ,  Pa r l a m e n t u l ,  P r i m ă r i a ,  
Burgheatre, Universitatea, Biserica 
Făgăduinţei.  Tur pietonal: Catedrala 
Sfântul Ştefan Piaţa, 
    

 Maria Tereza Parlamentul Primăria Teatrul, , , . 
Cazare Viena.

Ziua V: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie la Biserica Ortodoxă Română din 
Viena Budapesta Tur panoramic . Plecare spre . 
al oraşului Citadela Dealul Gellert Cetatea :  şi , 
Budei 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), ,  Piaţa Eroilor
Biserica Sfântul Mathias (a fost biserica 
domnească a Regatului Ungariei, loc de botez, 
încoronare și înmormântare a membrilor 
familiei regale. Își are denumirea de la faptul 
căaici a avut loc nunta regelui Ungariei, Matia 
C o r v i n ) .   C ate d ra l a  S fâ nt u l  Ş tefa n
(adăposteşte mâna Sfântului Ştefan, primul 
rege creştin al Ungariei). Cazare Budapesta. 

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare către Bucureşti 
pe ruta Budapesta – Arad – Sibiu – Piteşti – 
Bucureşti. Sosire în funcţie de traficul auto.

VIENA-BUDAPESTA-BRATISLAVA-PRAGA 
6 zile/5 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport local cu autocar clasificat
- 5 nopți cazare cu mic dejun in camere duble la hotel 3 *, 
clasificare locală
- însotitor de grup teolog/preot.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrări la obiectivele din program 
- alte cheltuieli personale
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate sau paşaport valabil 6 luni de la data 
întoarcerii în ţară.

20 - 25 18 - 23 22 - 27
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Tarif: 1040 EURO

Ziua I: Întâlnire în aeroportul internaţional 
Henri Coandă (Otopeni), sala de aşteptare, 
plecări internaţionale la ora 06.30. 
Decolare din Bucureşti la ora 08.30, cursa 
TAROM, sosire în la ora 10.40. Barcelona 
Deplasare către  Mănăstirea Montserrat
care adăposteşte Sfântul protector al 
Cataloniei şi , Madona La Morenetta
Neagră. Închinare în Biserica parohiei 
romanești ”Sf. M. Mc. Gheorghe”. Cazare la 
hotel în Barcelona.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare către capitala 
Spaniei – . : Madrid Tur de oraş panoramic
Plaza de la Villa Plaza Mayor Plaza de la , , 
Paja  Puerta del Sol Puerta Toledo, , , 
Basilica Sf. Martin Biserica Sf. Stefan, , 
Palatul Regal Catedrala Almudena, , care a 
fost construită în mai mult de 100 de ani. 
Închinare în Biserica parohiei românești 
„Prea Sfânta Fecioară Maria”. Cazare la 
hotel în Madrid.

Ziua III: Mic dejun. Deplasare către capitala 
Portugaliei – , Lisabona Tur de oraş 
panoramic Catedrala Sf. : (casa natala) 
Anton Mănăstirea Los Jeronimos,  cu 
Biserica Sf. Martin, mănăstirea este 
patrimoniu UNESCO, aici se află mormântul 
lui Vasco da Gama, , Turnul Belem
Monumentul Descoperirilor. Cazare la 
hotel în Lisabona.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare către : Fatima
Basilica Monumentul închinat Maicii , 
Domnului și lui Iisus Hristos. Cazare la 

 

hote l  în  Sant iago  de  Composte la .

Ziua V: Mic dejun.  – Santiago de Compostela
Catedrala (mormântul Sfântului Apostol Iacob cel 
Mare). : , Tur de oraş pietonal Turnul cu Ceas Piața 
Argintarilor Plaza de la Quintana Plaza  Azabacheria, , . 
Cazare la hotel în Santiago de Compostela.

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare către . Burgos Tur de 
oraş panoramic Catedrala Casa Miranda Casa de : , , 
Angulo Casa del Cordon și . Cazare la hotel în Burgos.

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare către  – Franţa
  

Lourdes Grota, important loc de pelerinaj:  și 
Bazilica. Cazare la hotel în Lourdes.

Ziua VIII: Mic dejun.  - Barcelona tur de oraş 
panoramic Biserica Sagrada  cu oprire la 
Familia Casa Mila Casa Batlló (exterior), , . 
Timp liber/plimbare pe Ramblas și zona 
portuară. Cazare la hotel în Barcelona.

Ziua IX: Mic dejun. Deplasare la ora 08.30 
către aeroport pentru formalităţile vamale; 
decolare la ora 11.30 cursa TAROM, sosire în 
Bucureşti la ora 15.35.

SPANIA - PORTUGALIA - FRANȚA 
9 zile/8 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu avionul cu toate taxele incluse
- transport local cu autocar clasificat
- 8 nopți cazare cu mic dejun la hotel 3*, clasificare locală
- ghid local vorbitor de lb. engleză/lb. română în Madrid, 
Lisabona, Burgos și Barcelona
- însotitor de grup teolog/preot.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrări la obiectivele din program
- taxă de oraș care se achită direct la hotel, aprox. 1-2 euro / zi / pers.
- alte cheltuieli personale
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie). ACTE NECESARE

- carte de identitate sau paşaport valabil 6 luni de la data 
întoarcerii în ţară.

14 - 22 24.9 - 02.10

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 895 EURO

Ziua I: Întâlnire în aeroportul internațional 
Henri Coandă (Otopeni), sala de așteptare, 
plecări internaționale la ora 06.30. 
Decolare din București la ora, cursa 
TAROM, sosire în Barcelona la ora 10.40. 
Mănăstirea Montserrat Barcelona tur .  – 
de oraș panoramic Biserica  cu oprire la 
Sagrada Familia Casa Mila Casa (exterior). , 
Batlló. Timp liber pe Ramblas și în zona 
portuară.  Cazare la hotel în Barcelona.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare către capitala 
Spaniei –  cu oprire la Madrid Mănăstirea  
Poblet, construită în stil gotic catalan, aflată 
în patrimoniu UNESCO. Cazare la hotel în 
Madrid.

Ziua III: Mic dejun. Participare la Sfânta 
Liturghie în Biserica parohiei românești 
„Prea Sfânta Fecioară Maria”.  Deplasare 
către orașul , : Toledo tur pietonal de oraș
Catedrala Castelul Piața Zocodover, , . 
Cazare la hotel în Madrid.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare către  orașul 
Segovia tur pietonal de oraș Catedrala, : , 
Plaza Mayor Apeductul  Plaza San Martin, , . 
Cazare la hotel în Madrid.

Ziua V: Mic dejun.  - Madrid tur de oraș 
pietonal Palatul Regal Plaza de la Villa: , , 
Plaza Mayor Plaza de la Paja Puerta del , , 

Sol Puerta Toledo Basilica Sf. Martin, , , 
Biserica Sf. Ștefan Palatul Regal Catedrala , , 
Almudena Muzeul Prado, . Cazare la hotel în 
Madrid.

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare către  Barcelona
cu oprire în , : Zaragoza tur pietonal de oraș
Catedrala Zidurile Forumul Roman Basilica ,  și , 
Pilar. Denumirea orașului Zaragoza vine de la 

orașul roman Caesaraugusta, nume ce a fost 
dat în onoarea împăratului Iulius Caesar 
Augustus. Zaragoza este al cincilea oraș ca 
mărime. Cazare la hotel în Barcelona.

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare la ora 08.00 
către aeroport pentru formalitățile vamale, 
decolare la ora 11.30, cursa TAROM, sosire în 
București la ora 15.35.

SPANIA 
7 zile/6 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu avionul cu toate taxele incluse
- transport local cu autocar clasificat
- 6 nopți cazare cu mic dejun la hotel 3*, clasificare locală
- însotitor de grup teolog/preot.

  SERVICIILE NEINCLUSE
- taxă de oraș care se achită direct la hotel, aprox. 1-2 euro / zi / pers.
- intrări la obiectivele din program
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).
- alte cheltuieli personale ACTE NECESARE

- carte de identitate sau paşaport valabil 6 luni de la data 
întoarcerii în ţară.

15 - 21 19 - 25

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 1050 EURO

Ziua I: Plecare din București la ora 06:30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Bucureşti – Sibiu – Arad – Szeged – 
Budapesta . Cazare în Budapesta.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare spre , Varșovia
oprire la Cracovia, se vizitează Castelul 
Wawel Catedrala fortificată Wawelska și . 
Cazare în Varșovia.

Ziua III: Mic dejun. Varșovia (capitala 
Poloniei începand cu anul 1596, când 
Regele Sigismund al III-lea a mutat capitala 
de la Cracovia.)   cu Orașul Vechi Catedrala 
Sfântul Ioan (Catedrala Episcopală a 
Varșoviei, cea mai importantă dintre cele 3 
catedrale ale orașului. Biserica inițială a fost 
construită în secolul al XIV-lea si a servit 
drept coronament și loc de înmormântare 
pentru numeroși duci de Mazovia). Plecare 
spre , îmbarcare pe feribot pentru Gdynia
traversare spre Suedia. Cazare pe feribot în 
cabine de 4 persoane.

Ziua IV:  Dimineața sosire în , Suedia
deplasare la  (capitala Suediei Stockholm
este cel mai populat oraș din Țările Nordice. 
Orașul se întinde pe paisprezece insule, are 
peste 50 poduri). Cazare Stockholm.

Ziua V: Mic dejun.  - tur de oraș: Stockholm
Orașul medieval Catedrala din Stockholm,  
(a fost construită în 1279, destinată 
evenimente lor  d in  Casa  Rega lă) .     
Parlamentul Primăria, . Deplasare la 
Castelul Drottningholm (resedința oficială,  
construit în sec. al XVI-lea). Cazare în 
Stockholm.

Ziua VI: Mic dejun. Deplasare spre , Norvegia
oprire în , Uppsala Catedrala încoronării 
regilor suedezi (este cea mai mare biserică din 
Scandinavia), , . Castelul Regal Universitatea
Cazare în Oslo.

Ziua VII: Mic dejun. : Oslo – tur pietonal
Palatul Regal Parlamentul Teatrul Național, , , 
Primăria Cetatea Akershus, . Cazare în Oslo.   

Ziua VIII: Mic dejun. Deplasare în , Danemarca
oprire în Suedia la , se vizitează Göteborg
Gotheborgs Utkiken Opera– turnul principal, , 
Primăria Bursa, . Traversare cu feribotul spre 
Danemarca la Helsingor. Cazare în Copenhaga.

Ziua IX: Mic dejun. Copenhaga – tur de oras:

Palatul Rosenborg Palatul Christiansborg, , 
Primăria Portul Nyhavn,  și statuia “Mica 
sirenă”, simbolul orașului. Deplasare la 
Frederiksborg, vizitarea domeniului regal. 
Cazare Copenhaga. 

Ziua X: Mic dejun. Plecare spre Berlin, 
traversare cu feribotul din Danemarca in 
Germania Rodby – Puttgarden.  – tur de Berlin
oras:  (este un Poarta Brandenburg
monument neoclasic, a fost construită între 
anii 1788-1791. Este cel mai important simbol 
al orașului și concomitent simbol de stat de 
care sunt legate multe evenimente 
importante din istoria Berlinului, a 
Germaniei, a Europei și a lumii),  Catedrala
(biserica actuala dateaza din anul 1905), 

CIRCUIT - ȚĂRILE NORDICE 
13 zile/12 nopți
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Opera. Cazare Berlin.  

Ziua XI: Mic dejun. Deplasare spre Cehia, 
oprire n Dresda, tur de oraș: ,  î Domul Opera
și  (construcție în stil baroc, Palatul Zwinger
a fost realizată în anul 1709. Inițial a fost o 
clădire din lemn, îngrădită, care servea 
pentru turnir, întreceri ale cavalerilor la 
mânuirea armelor, un amfiteatru și alte 
distracții pentru curtea regală saxonă. 
Denumirea de Zwinger rezultă din  

înghesuiala cauzată de locul strâmt  datorat ,
zidurilor de fortificație exterioare și 
interioare). n Cehia scurt  oprire n  Î ă î Karlovy
Vary. Cazare Praga. 

Ziua XII: Mic dejun. – tur de oraş  Praga 
pietonal: , Centrul vechi al oraşului Castelul 
Praga Biserica Sfântul Nicolae,  - construită în 
stil baroc,  - cea mai Catedrala Sfântul Vitus
mare şi importantă din Cehia, costruită în stil 
gotic. Primăria şi Ceasul astronomic.   

Deplasare spre Ungaria – , tur de Budapesta
oraş panoramic cu autocarul: Podul cu 
Lanţuri Palatul Parlamentului Bastionul , , 
Pescarilor Biserica Sfântul Mathias, . Cazare 
Budapesta.

Ziua XIII: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei 
în funcție de traficul auto și de formalitățile 
vamale. 

  SERVICIILE INCLUSE
– transport local cu autocar clasificat (aer condiţionat)
– 11 nopți cazare la hotel 3*, clasificare locală cu mic dejun 
– 1 noapte cazare pe feribot în cabine de 4 persoane
– însoţitor de grup teolog/preot 

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (aprox. 450 euro)
-  alte cheltuieli personale
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil 6 luni de la data 
întoarcerii în ţară.

19.6 - 01.7 27.7 - 08.8

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 740 EURO

Ziua I: Plecare din București la ora 06:30 de 
la baza Dealului Patriarhiei (crucea 
Sfântului Constantin Brâncoveanu) pe ruta 
Bucureşti – Sibiu – Arad – Szeged – 
Budapesta . Cazare în Budapesta.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la  Varșovia
(este capitala Poloniei începând cu anul 
1596, când Regele Sigismund al III-lea a 
mutat capitala de la Cracovia. Orașul este 
de asemena capitala Voievodatului 
Mazovia, localizat în partea central-estică a 
Poloniei. Centrul vechi istoric din Varșovia a 
fost înscris în anul 1980 pe lista 
patrimoniului cultural Mondial UNESCO. 
Numele Varșoviei se traduce prin 
“aparținând lui Warsz”).  Cazare  în 
Varșovia.

Ziua III: Mic dejun. Tur , se  Varșovia
vizitează cu Orașul Vechi Catedrala Sfântul 
Ioan (Catedrala Episcopală a Varșoviei. 
Biserica inițială a fost construită în secolul al 
XIV-lea și a servit drept coronament și loc 
de înmormântare pentru numeroși duci de 
Mazovia. Catedrala a fost reconstruită după 
cel de-al II-lea Război Mondial) și Castelul 
Regal (datează din epoca Ducatului de 
Mazovie, sec. al XIII-lea, a servit drept 
reședință mai multor regi polonezi, este 
compus din cinci aripi cu numeroase săli de 
primire și o capelă). Plecare spre Letonia, 
cazare Riga.

Ziua IV:  Mic dejun. Tur (capitala Riga 
Letoniei): (este unul dintre cele Catedrala 
mai recunoscute repere din Letonia), 
Castelul (a fost fondat în 1330, dar complet 
reconstruit între anii 1497 – 1515. În 
prezent este reședința oficială a  președin-

telui Letoniei).   (cunoscută Casa cu Pisici
pentru cele două sculpturi cu pisici de pe 
acoperiș) și  Plecare spre Casa Capetelor Negre
Estonia, cea mai mica dintre Țările Baltice,  tur 
Talin Zidurile Porțile Orașului Vechi:  și  
(inconjoară orașul din perioada medievală, 
prima construcție datează din anul 1265), 
Castelul Toompea (o veche fortăreață ce 
datează  din secolul al IX-lea, găzduiește astăzi 
Parlamentul Estoniei), Catedrala Alexandr 
Nevsky Piața  (catedrală ortodoxă), și 
Primăriei. Cazar Talin.e în

Ziua V:  Mic dejun. Deplasare cu feribotul spre 
Helsinki Piața – Finlanda. Tur pietonal de oras: 
Senatului (Piața Senatului și împrejurimile 
sale alcătuiesc cea mai veche parte a ora ului. ș

În piață se află: , Catedrala din Helsinki
Palatul Guvernului, clădirea principală a 
Universității din Helsinki Casa Sederholm și ,  
Pa r l a m e n t u l Te m p l u l  C i r c u l a r ș i  .  
Reîntoarcere cu feribotul la Talin. Cazare în 
Talin.   

Ziua VI: .Mic dejun Deplasare spre  - Vilnius
Lituania, oprire în Letonia la  pentru Bauska
vizitarea  (este unul dintre Palatului Rundale
principalele două palate in stil baroc). Palatul 
este una dintre destinațiile turistice 
principale din Letonia. e asemenea  D  este
folosit pentru cazarea oaspeților de seam , și ă
cum ar fi liderii țărilor străine. Palatul și 
grădinile înconjurătoare sunt acum muzeu).  
Cazare Vilnius. în 

CIRCUIT - ȚĂRILE BALTICE 
10 zile/9 nopți
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 Ziua VII: Mic dejun. : Tur Vilnius Biserica 
Sfinților Apostoli Petru și Pavel (interiorul 
său este unic în Europa, o capodoperă a 
b a r o c u l u i  p o l o n e z - l i t u a n i a n ,  )
Univers itatea Primăria Biser ica  ,  ,  
Rusească. Deplasare spre Polonia  azare . C
în Gdansk.
Ziua VIII: Mic dejun. CracoviaDeplasare la , 
oprire la ,  Częstochowa Madona Neagră
(orașul este cunoscut pentru faimoasa 
mănăstire din Jasna Góra, care adaposteste  

icoana Maicii Domnului cunoscuta sub numele 
de Madona Neagră (numită aşa datorită culorii 
măslinii a feţei Maicii Domnului, numită 
Ocrotitoarea Poloniei a fost adusă din Rusia). 
În fiecare an, milioane de pelerini din întreaga 
lume vin la Częstochowa pentru închinare.  
Mănăstirea, un altar închinat Fecioarei Maria, 
a fost întemeiată în anul 1382 de călugări 
paulini veniți din Ungaria). Cazare în Cracovia.
  
Ziua XI: Mic dejun. Închinare în  Biserica

Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului. Tur 
pietonal: , , Castelul Wawel Catedrala Regală
Orașul vechi - Biserica Sfânta Maria Biserica , 
Sfânta Barbara Piața Rynek Glowny Turnul , , 
Primăriei Universitatea Strada Florianska, , , 
Poarta Sfântul Florian. Deplasare spre Ungaria. 
Cazare în Budapesta. 

Ziua XIII: Mic dejun. Plecare spre România, 
sosire în Bucureşti la baza Dealului Patriarhiei în 
funcție de traficul auto și de formalitățile vamale. 

  SERVICIILE INCLUSE
– transport local cu autocar clasificat (aer condiţionat)
– 9 nopți cazare cu mic dejun în camere duble, hotel 3* (clasificare 
locală)
– însoţitor de grup teolog/preot 

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la obiective (aprox. 50 euro)
-  alte cheltuieli personale
- 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 turistice, în pachet cu 
asigurarea medicală de călătorie).

 ACTE NECESARE
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil 6 luni de la data 
întoarcerii în ţară.

23.7 - 01.8

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Tarif: 1650 EURO
FINLANDA - RUSIA
8 zile/7 nopți

  SERVICIILE INCLUSE
- transport cu avionul  și taxe de aeroport
- transport local - autocar cu aer condiționat conform programului
- 7 nopţi cazare în camere duble hoteluri 3* (clasificare locală) cu 6 
mic dejunuri
- ghid local vorbitor de limbă engleză 
-  intrări la obiectivele religioase
- însoțitor de grup teolog/preot
- invitațiile și viza turistică pentru Federația Rusă
- asigurarea medicală

  SERVICIILE NEINCLUSE
- intrările la alte obiective decât cele din program
- plimbare cu vaporașul pe Neva (aprox. 15 euro)
-clopotnița Catedralei Sfântul Isaac (aprox. 9 euro)
- 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 turistice).

 ACTE NECESARE
-  paşaport valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară și să conțină 
minim 2 pagini libere + 1 fotografie 3,5 x 4,5 cm.

20 - 27

MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIEIANUARIE FEBRUARIE DECEMBRIE
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Ziua I: Întâlnirea la Aeroportul Otopeni 
Henri Coandă ora 11:30, decolare ora 
13:30, cu escală la Moscova, cursa 
AEROFLOT SU2035, aterizare Helsinki la ora 
20:05. Cazare în Helsinki.

Ziua II: Mic dejun.  – Helsinki Biserica 
Sfântul Ioan Biserica Germană Piața , , 
Senatului Catedrala din  încadrată de 
Helsinki Catedrala Uspenski,   (ridicată de 
țarul rus Alexander II, între 1862 – 1868, 
închinată Maicii Domnului). Deplasare la 
Espoo, închinare în Biserica Ortodoxă 
Sfântul Gherman Catedrala  din Alaska și 
din Espoo. Deplasare la Tampere, închinare 
în . Cazare  în Vechea Biserică din Tampere
Tampere.

Ziua III: Mic dejun.  Închinare în Catedrala 
din Tampere (construită între anii 1901 – 
1907, recunoscută pentru frescele din 
interior) și în  (construită Biserica Ortodoxă
în 1889). Deplasare la , închinare Jyvaskyla
în  (construită în anul Biserica din Jyvaskyla
1880). Deplasare la Kuopio, închinare în 
Biserica Ortodoxă din Kuopio și în 
Catedrala Sfântul Nicolae  (sediul  
Episcopiei). Cazare în Kuopio.

Ziua IV:  Mic dejun. Deplasare pentru 
închinare în  Mănăstirea Noul Valaam
Lintula (mănăstire de maici). Deplasare la 
Valamo Mănăstirea Valamo, închinare în  
(mănăstire de călugări). Deplasare spre 
Joensuu Biserica Sfântul , închinare în 
Nicolae și în Biserica din Joensuu 
(arhitectură gotică, construită în 1910). 
Cazare  în Joensuu.

Ziua V: Mic dejun. Trecerea frontierei în  

Rusia, deplasare la , Mănăstirea Valaam
închinare în . Catedrala Schimbarea la Față
Deplasare la  cu feribotul, închinare în Priozersk
Biserica Tuturor Sfinților. Cazare în Sankt 
Petersburg.

Ziua VI: Mic dejun.    Lavra Sfântul Alexandru 
Nevskyi (închinare la moaștele Sfântului 
Alexandru Nevskyi). Tur pietonal de oraș cu 
vizitarea celor mai importante obiective ale 
Sankt-Petersburgului:   Bisericuța Sfânta Xenia
din Cimitirul Smolensk, , Catedrala Sfântul Isaac
Catedrala Sfântul Nicolae de Mare Catedrala , 
Cazanskii, închinare la icoana Maicii Domnului 
„Cazanskaya”. Cazare în Sankt Petersburg.

Ziua VII: Mic dejun. Catedrala Învierii Domnului

(Mântuitorul Însângerat, numele acesteia 
face referire la sangele lui Alexander II al 
Rusiei, care a fost asasinat, in acel loc la data 
de 13 martie 1881). Tur în  Muzeul Ermitaj
(Colecția sa neprețuită de peste 3 milioane de 
exponate ocupă 5 clădiri istorice dintre care 
Palatul de iarnă - fosta reședință a familiei 
regale ruse - este cel mai remarcabil) . 
Opțional plimbare cu vaporul pe Neva (orașul 
Sankt Petersburg mai este cunoscut și ca 
„Veneția Nordului” datorită Râului Neva). 
Cazare în Sankt Petersburg.

Ziua VIII: Deplasare la aeroportul din Sankt 
Petersburg, decolare ora 06:25 cu escală la 
Moscova, cursa AEROFLOT SU0033, aterizare 
la Bucuresti ora 12:25.



CONTRACT

              De comercializare a pachetelor de servicii turistice externe

Nr. Contract/comanda xxxxx  din data de xxxxx

    Părţile contractante: 
    Societatea Comerciala BASILICA TRAVEL SRL. cu sediul in BUCURESTI,Str. Doamnei, nr.20, tel: 021/3163503; email:office@basilicatravel.ro; cod unic inregistrare RO 23045133; inregistrata la 
Registrul Comertului sub numarul J40/300/15.01.2008;  titulara a Licenta de turism nr. 4776 pentru Agentia de Turism BASILICA TRAVEL cu sediul in BUCURESTI, Str.Doamnei, nr.20; reprezentata 
prin Ing. LEONARD CIOFU,  in calitate de ADMINISTRATOR si DIANA IORGA, in calitate de DIRECTOR AGENTIE, denumita in continuare Agentie; 
    şi turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria . . . . . . . . 
. . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., 
    au convenit la încheierea prezentului contract. 

   Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului 
contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. 

   I. SERVICII CONTRACTATE / numar de persoane: xxx pax (Vezi anexa)
   II. 1.PREŢUL TOTAL AL CONTRACTULUI ESTE ... si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.
    2. AVANSUL  este de ..., achitat cu FF. ..., CH. ..., in data de…………………… diferenta plata …………….…. pana la data de ..............
In cazul in care turistul doreste sa achite in lei, se percepe un comision de risc  valutar de 2 % fata de cursul BNR din ziua in care se face incasarea.
3. Destinatia si perioada: xxxxxx, Plecare: xxxxx / Sosire: xxxxx
4. Transport / ruta: CONF. PROGRAM ANEXAT
5. Tip unitate de cazare(adresa, clasificare): CONF. PROGRAM ANEXAT
6. Tip camera: xxxx
7. Tip masa:(pensiune completa, demipensiune, mic dejun) CONF. PROGRAM ANEXAT
8. Durata programului (plecare/sosire): Plecare: xxxxx / Sosire: xxxxxx
9. Acte necesare: pasaport valabil minim 6 luni de la data returului sau carte de identitate in functie de programul ales.
10.Numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului si termenul limita pentru informarea turistului, in caz de anulare a calatoriei turistice (CONFORM PROGRAMULUI 
ANEXAT).
 11.Durata pentru care opereaza oferta turistica.
 12.Vizitele si excursiile  se realizeaza conform programului anexat si sunt incluse in pretul total convenit al pachetului de servicii turistice.
   A.Turistul poate încheia facultativ asigurarea STORNO, care  asigură un eveniment incert şi imprevizibil, survenit în perioada de asigurare şi precizat în condiţiile de asigurare, a cărui 
producere determină anularea călătoriei la iniţiativa Asiguratului şi în urma căruia Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza condiţiilor de asigurare.

*Sunt de acord cu incheierea asigurarii STORNO, primind conditiile de asigurare a anularii calatoriei , specificate la pag. 8 in brosura. (se completeaza de catre turist/pelerin)
□   DA, doresc asigurarea STORNO*
*(se încheie în momentul semnării contractului de catre turist/pelerin, individual pentru fiecare persoană contractantă)
□   NU, nu doresc asigurarea STORNO

III. Încheierea contractului 
  3.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii: 
   a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; 
   b) Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans între 30-60% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul 
solicită serviciile. 
   c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice 
fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. 
   3.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax 
etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, 
nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai 
sus conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată. 
   3.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie. 
   
IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 
   4.1. Agenţia se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi 
care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există 
deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar. 
   4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are 
obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei. 
    În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei. 
   4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care 
derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în 
programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 
2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului . Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi nr.1912/2006
responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt 
considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 
   4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte 
inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere 
că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat. 
   4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai 
dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist 
ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care 
preced data plecării. 
   4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta 
este obligată: 
   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; 
   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; 
   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul 
de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. 
   4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: 
   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; 
   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără 
a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe 
drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile 
cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative 
specifice; 
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   c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter 
imprevizibil şi inevitabil. 
   4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu  minim 3 zile înainte de data plecării orice 
modificare la următoarele informaţii: 
   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 
   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să 
îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; 
   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; 
   d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10 5.11 5.13,  şi . 
   4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul 
sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. 

   V. Drepturile şi obligaţiile turistului 
   5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane 
care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu 
poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii 
turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Turistul care 
cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. 
   5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 
18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora .... a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri 
suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului. 
   5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, 
acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul. 
   5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util 
înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru: 
   a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau 
   b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 
   5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita 
despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 
   5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul  sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: pct. 5.4
   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; 
   b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete 
turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; 
   c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 
   5.7. În toate cazurile menţionate la , turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei pct. 5.6
de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
   a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; 
   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în 
aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 ; lit. b)
   c) anularea s-a făcut din vina turistului. 
   5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa 
despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului 
pachetului de servicii turistice contractat. 
   5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita 
posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist. 
    Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea 
penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 
   5.10. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 
   5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în 
vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi 
dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi. 
   5.12. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de 
legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 
   5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este 
schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. 
În cazul în care turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul 
călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată 
de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 
   5.14. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 
   5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate 
serviciile. 
   5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de 
eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat. 
   5.17. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi 
daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 
   5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de 
orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

   VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri 
   6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: 
   a. ) 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. 
   6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, 
pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor 
prevăzute la . pct. 6.1
   6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul 
organizaţiei sindicale. 
   6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi 
cheltuielile de operare proprii acesteia. 
   6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă 
nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte 
motive ce ţin de persoana acestuia. 
   6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
   6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 
   6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc 
limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia. 
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   6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia 
instanţelor de judecată. 

   VII. Reclamaţii 
   7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de 
realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, 
reprezentanţilor locali ai turoperatorului). 
    Datele de contact ale Agenţiei: BASILICA TRAVEL S.R.L.
    Telefon: 021/316.35.03 
    Fax: 021/316.35.03
    E-mail: office@basilicatravel.ro
   7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la 
sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului 
despăgubirile care i se cuvin, după caz. 

   VIII. Asigurări 
   8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare 
OMNIASIG – VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul în  Bucuresti, Sector 3, Str. Halelor, nr.7, tel : 021/311.02.63/64, fax: 021/312.58.60,  polita seria H, NR.26527, valabila in perioada 
28.02.2017 – 27.02.2018, si este afisata pe pagina web: http://www.pelerinaj.ro/wp-content/uploads/2015/04/polita-insolventa-28.02.2017-27.02.2018.pdf. 
   8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt: 
   8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare 
nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi 
societatea de asigurare. 
   8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a 
cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 
   8.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate 
şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la . pct. 8.2.2
   8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la 
aceasta, are loc evenimentul asigurat. 
   8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative. 
   8.2.6. Documentele justificative constau în principal în: 
   a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; 
   b) confirmările de primire precizate la ,  şi ; pct. 8.2.2 8.2.3 8.2.5
   c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; 
   d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente 
justificative. 
   8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 
   8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. 
   8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul. 
   8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de 
accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de 
călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, 
aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu. 
   8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi 
asigurator. 

   IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 
   a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; 
   b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice; 
   c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic. 

   X. Dispoziţii finale 
   10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
   10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului , republicată. nr. 107/1999
   10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde 
acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. 
   10.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă 
acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism. 
   10.5. Conducatorul de grup isi rezerva dreptul de a modifica programul în functie de anumite situatii obiective ce pot interveni in timpul excursiei.
   10.6. Agentia nu raspunde în cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 
   10.7. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare din program este cea atribuita de oficialitatile de resort din tarile ce vor fi vizitate conform standardelor proprii;
   10.8. 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.
   10.9. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va 
informeze cu exactitate asupra lor.
   10.10. Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure.
   10.11. Asezarea in autocar se face începând cu bancheta a doua, in ordinea inscrierilor, conform Anexei. Nr. 1 atasata prezentului contract.
   10.12. Îmbarcarea si debarcarea pelerinilor se face conform programului anexat.
   10.13. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC BASILICA TRAVEL SRL este 
operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 34403 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea 
biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile 
afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau 
pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a 
activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta.
   10.14. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. 
   10.15. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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SEDIILE BASILICA TRAVEL
BASILICA TRAVEL                                  
Str. Doamnei, nr. 20, București
Tel./Fax: +4021.316.35.03
E-mail: office@basilicatravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

Pentru plata în lei se plătește 2% risc valutar.

La specificaţia plăţii se va trece:
   pelerinajul si data acestuia,
   numărul de persoane participante și numele,
   localitatea de domiciliu.

 După efectuarea plăţii se trimit pe fax
  copia chitantei de platasau mail urmatoarele:
 prin  bancă - OP;  copie buletin pe  care se trece 
 numărul de telefon, pelerinajul și perioada
 acestuia; copie paşaportort dacă există, dacă nu, 
 se va trimite ulterior.

Plata se poate face și prin virament bancar 
la orice sediu al Băncii Comerciale Române,

Beneficiar: SC BASILICA TRAVEL SRL
CONT LEI: 

RO81RNCB0080097907720001
CONT EURO:

RO54RNCB0080097907720002
CONT DOLARI:

RO97RNCB0080097907720004

CENTRUL  KRETZULESCU                      
Calea Victoriei, nr. 45, București
Tel./ Fax: +4021.313.37.45
E-mail: kretulescu@basilicatravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL UNIREA                                            
B-dul Corneliu Coposu, nr. 1D, București
Tel./Fax: +4021.337.48.13                        
E-mail: unirea@basilicatravel.ro
Program: 10.00 - 18.00

AGENŢIA ICOANEI                                         
Str. Icoanei, nr. 12,    București 
Tel.: +4021.210.55.03
E-mail: icoanei@basilicatravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL ENESCU         
Calea Victoriei, nr. 202, București
Tel./Fax: +4021.313.74.86
E-mail: enescu@basilicatravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL COLINA BUCURIEI        
B-dul Regina Maria, nr. 1,  București
Tel.: +4021.367.26.24
E-mail: colina@basilicatravel.ro
Program: 10.00 - 18.00

CENTRUL - TITAN                                           
Str. Stelian Mihale, nr.14,  București 
Tel./Fax: +4021.345.11.41      
E-mail: titan@basilicatravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL „SFÂNTUL IACOB”
Str. REPUBLICII, nr. 171, Ploieşti
Tel./Fax: 0244.544.814
E-ma l: pelerinaje.ploiesti@yahoo.com
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI“
B-dul REVOLUŢIEI, nr. 90, Arad
Tel./Fax: 0257.466.784
E-mail: arad@bas l catravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL „SFÂNTUL M. Mc. MINA“
Str. Ep. ROMAN CIOROGARIU, nr. 10, Oradea
Tel./Fax: 0259.236.038
E-mail: oradea@bas l catravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL „SFÂNTUL M. Mc. OPREA“
Str. MITROPOLIEI, nr. 36, Sibiu
Tel./Fax: 0269.217.863
E-mail: s b u@bas l catravel.ro
Program: 10.00 - 18.00

CENTRUL „SFÂNTUL IERARH NICOLAE“
PIAŢA SFATULUI, nr. 5, Braşov
Tel./Fax: 0268.512.673
E-mail: brasov@bas l catravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL „SFÂNTUL ANTIPA“
Str. 9 MAI, nr. 48, Bacău
Tel./Fax: 0234.533.829
E-mail: bacau@bas l catravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI“
Str. ION CREANGĂ, nr. 13, Galaţi
Tel./Fax: 0236.411.874
E-mail: galat @bas l catravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL „SFÂNTUL IOAN CASIAN“
PIAŢA DOROBANŢI, nr. 3, Brăila
Tel./Fax: 0239.649.907
E-mail: bra la@bas l catravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL „SF. AP. PETRU ȘI PAVEL“
Str. REPUBLICII, nr. 1, Reșița
Tel./Fax: 0255.255.135
E-mail: res ta@bas l catravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

CENTRUL „SFÂNTUL IOAN CEL NOU“
CALEA UNIRII, nr. 22, Suceava
Tel./Fax: 0230.235.337
E-mail: suceava@bas l catravel.ro
Program: 09.00 - 17.00

dar și on line pe site-ul www.pelerinaj.ro

CENTRUL CLUJ-NAPOCA (asigurări)
Str. AL. VAIDA-VOEVOD, nr. 53B, Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264.483.582/0799.111.300
E-mail: cluj@bas l catravel.ro
Program: 10.00 - 18.00

CENTRUL IAȘI (asigurări)
Str. Palas, nr. 7 A, Iași
Tel./Fax: 0232.708.328/0799.111.299
E-mail: iasi@bas l catravel.ro
Program: 10.00 - 18.00
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