Pelerinaj la Mănăstirea Prislop, la Pr. Arsenie Boca
Mănăstirile de pe Defileul Jiului și Defileul Oltului
13 – 16 iunie 2020
Durata: 4 zile/3 nopți

Ziua 1 – aprox. 443 km
Iași – Piatra Neamț – Mănăstirea Pângărați (detine particele din moastele Sf. Cuvios Ioan Iacob
Hozevitul, Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Sf. Mucenita Ecaterina etc.) – Cheile Bicazului – Lacul
Roșu (scurtă oprire) – Gheorghieni – Sighișoara (vizită Cetate) – Sibiu (vizita).
Cazare: Sibiu
Ziua 2 – aprox. 341 km
Mic dejun.
Sibiu - Orăștie – Mănăstirea Prislop, închinare la mormântul Pr. Arsenie Boca, vizită la Peștera
Sf. Ioan de la Prislop - Hațeg – Petroșani – Defileul Jiului – Mănăstirea Lainici (supranumita
"mireasa din defileu") – Târgu Jiu - Complexul Brâncuși (vizită) – Mănăstirea Tismana
(pestera Sfantului Cuvios Nicodim).
Cazare: Targu Jiu
Ziua 3 – aprox. 376 km
Mic dejun.
Târgu Jiu – Mănăstirea Polovragi ((adaposteste o bogata colectie de icoane pe lemn si sticla, ce
provin din secolele al XVIII-lea si al XIX-lea, precum si depozitul de carte veche ce cuprinde peste
3000 de volume in limbile romana, slavona si greaca)– – Mănăstirea Horezu (considerata cea
mai reprezentativa constructie in stil brancovenesc din intreaga tara) – Mănăstirea Govora
(monument arhitectonic medieval de o rară frumusețe) – Râmnicu Vâlcea – Defileul Oltului,
Mănăstirea Cozia (a fost construita intre anii 1387-1391, de catre domnitorul Mircea cel Batran,

la indemnul Sfantului Cuvios Nicodim de la Tismana, care era "sfetnicul lui Mircea intru cele
dumnezeiesti") – Mănăstirea Sâmbăta de Sus (închinare) – Brașov.
Cazare: Brașov

Ziua 4 - 315 km
Mic dejun. Brașov - Biserica Șcheii Brașovului, Prima Școală Românescă, Piața Sfatului – Pasul
Oituz – Bacău – Iași.
Tarif: 690 lei / pers., pentru grup de minim 30 persoane
Tarif: 760 lei / pers., pentru grup de minim 20 persoane

Servicii incluse:





Transport auto clasificat, cu AC si sistem audio;
cazare în camere duble / triple la hotel/pensiune de 2/3*;
mic dejun inclus;
însoțitor grup.

Servicii neincluse:




intrările la obiective: (Prima Școală Românescă = aprox. 5 lei/ pers.);
cheltuielile personale;
mesele netrecute în program.

Suplimente și reduceri:




supliment camera single: 235 lei persoană;
minorul însoțit de doi adulți, cu vârsta de până la 5 ani neîmpliniți: 525 lei;
minorul însoțit de doi adulți, cu vârsta între 5- 10 ani neîmpliniți: 600 lei.

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

