Zilele Stefaniene la Mănăstirea Putna, Sf. Ier. Leontie de la Radauti la
Mănăstirea Bogdana
01 – 02 iulie 2020
Durata: 2 zile / 1 noapte

Ziua 1 – aprox. 225 km
Iași (plecare dimineața devreme) – Rădăuți – Mănăstirea Bogdana (participare la Hram - Sf.
Ier. Leontie de la Rădăuți - închinare la moaștele Sf. Leontie de la Rădăuți, o părticică de la Sf.
Teodosie de la Brazi)) – Sihastria Putnei. Participare la manifestările de la Putna, dedicate
domnitorului Ştefan Cel Mare şi Sfânt.
Cazare: Putna.
Ziua 2 – aprox. 255 km
Putna. Participare la Sf. Liturghie de la Mănăstirea Putna – Sf. Voievod Ștefan cel Mare (pe
21 iunie 1992, la Bucureşti, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea
mai multor sfinţi cinstiţi în ţara noastră, între care şi Sfântul Ştefan. Ca urmare, la 2 iulie 1992 sa împlinit „sfânta datorie”, cum a numit-o Patriarhul Teoctist, aşteptată de multe generaţii).
Prânz Putna
Plecare spre Iași – Mănăstirea Sucevita (muzeul mănăstirii cuprinde o valoroasa colecție de arta
medievala: icoane, sculpturi în lemn și fildeș, broderii, manuscrise miniate, argintărie, acoperămintele de
morminte ale domnitorilor Ieremia și Simion Movila) – Mănăstirea Moldovița (închinare la Icoana
Maicii Domnului, făcătoare de Minuni) – Gura Humorului - Pașcani – Iași

Tarif: 290 lei/ pers., pentru grup de minim 30 persoane
Tarif: 310 lei/ pers., pentru grup de minim 20 persoane

Servicii incluse:


transport auto clasificat, cu aer condiționat și stație audio;



cazare în hotel/ pensiune de 2*/ 3*, în camere duble / triple;



prânz;



însoțitor grup.

Servicii neincluse:


intrările la obiective;



cheltuielile personale;



mesele netrecute în program.

Suplimente și reduceri:


supliment camera single: 65 lei / persoană.



minorul însoțit de doi adulți, cu vârsta de până la 5 ani neîmpliniți: 210 lei;



minorul însoțit de doi adulți, cu vârsta între 5-10 ani neîmpliniți: 235 lei.

Notă: Reducerile se pot modifica în funcție de numărul de copii din grup!

