Pelerinaj în Grecia - Insulele Evia, Eghina, Corfu
- la Sfinţii Tămăduitori de boli din Grecia 9 zile / 8 nopţi
9 – 17 mai 2022 (luni – marți)
4 – 12 iulie (luni – marți)
22 – 30 iulie (vineri – sâmbătă)
19 – 27 august (vineri – sâmbătă)
26 august – 3 septembrie (vineri – sâmbătă)
ZIUA 1
Plecare din Iași spre Sofia – Bulgaria pe traseul: Roman – Bacău – Adjud – Focșani – Buzău – Centura
Bucureștiului – Vama spre Bulgaria prin Ruse – Sofia.
Cazare și cină la hotel 3/4* în Sofia, Bulgaria
ZIUA 2
Mic dejun
Tesalonic - vizitarea orașului: Catedrala Sfântului M. Mc. Dimitrie – Izvorâtorul de Mir – închinare la
moaștele Sf. M. Mc. Dimitrie, la moaștele Sfintei Anisia și ale Sfântului Grigorie Kalavritul. Vizită Biserica
Sfânta Sofia – închinare la moaștele Sfântului Ierarh Vasile al Tesalonicului, după Catedrala Mitropolitană
– închinare la moaștele Sf. Grigorie Palama.
În funcție de timpul rămas – plimbare pe malul Mării Egee până la Turnul Alb - timp liber.
Cazare și cină la hotel 3/4* în Tesalonic
ZIUA 3
Mic dejun
Mănăstirea Kato Xenia - locul păstrează o parte din Cinstitul Brâu al Maicii Domnului.
Din Glifa vom lua ferryboat către Agiokampos - Insula Evia unde vom merge către Mănăstirea Sfântul
Ioan Rusul (moaştele Sf. Ioan Rusul) - Mănăstirea Makrimallis din Psachna – în funcție de timp (aici se
află capul Sfântului Partenie din Lampsakos).
Cazare și cină la hotel 3/4* în Atena
ZIUA 4
Mic dejun
Plecare de la hotel în jur de ora 06.30.
Ne vom deplasa către portul Pireus de unde vom lua ferry către Insula Eghina (moaştele Sf. Nectarie
Taumaturgul) - Mănăstirea Sfânta Ecaterina (cu părticele din moaștele Sfintei Ecaterina și Icoana făcătoare
de minuni a Sfântului Spiridon). Ora 10.00 ne vom reîntoarce în Atena unde vom face un tur al Atenei.
Vom continua pelerinajul cu vizitarea Mănăstirii Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de pe
Colina Neprihăniților de la Nea Makri pentru a ne închina la moaștele Sfântului Efrem cel Nou, Grabnic
Ajutător întru toate nevoile şi tămăduitor de cancer şi boli incurabile.
În funcție de timp ne vom închina la moaștele Sf. Nicolae Planas ocrotitorul celor căsătoriți și ale Sf. Arhid.
Ștefan, Catedrala Mitropolitană și vom vizita Parlamentul.
Cină cu specific grecesc în Atena.
Cazare la hotel 3/4* în Atena

ZIUA 5
Mic dejun
Vom continua pelerinajul către Mănăstirea Sf. Patapie (moaştele Cuv. Patapie Tămăduitorul şi moaştele
Sfintei Ipomoni). Ne vom opri și la Canalul Corint care este un canal artificial ce leagă Golful
Corint din
Marea Ionică de Golful Saronic din Marea Egee. Canalul taie Istmul Corint și
separă Peloponezul de restul Greciei. Canalul are 6,3 km lungime, fiind construit între anii 1881 - 1893.
Vom continua către orașul Patras unde vom poposi în Catedrala Mitropolitană și ne vom închina la moaştele
Sf. Ap. Andrei mai exact capul Sf. Andrei şi crucea pe care sfântul a suferit martiriul.
Continuam drumul spre Igoumenitsa.
Cazare și cină la hotel 3/4* în Igoumenitsa
ZIUA 6
Mic dejun.
Traversare cu feribotul Igoumenitsa – Corfu. Insula Corfu este a doua insulă ca mărime din Marea Ionică și
cea mai nordică.
Vizitarea Bisericii Sfântul Spiridon, închinare la moaștele Sfântului Ierarh Spiridon și la moaștele Sfintei
Împărătese Teodora în Catedrala Mitropolitană (adăpostește și părticele din moaștele Sfântului Gherasim
din Kefalonia).
Traversare cu feribotul Corfu – Igoumenitsa.
Vom continua traseul către Kalambaka.
Cazare și cină la hotel 3/4* în Kalambaka
ZIUA 7
Mic dejun.
Din Kalambaka ne vom deplasa către COMPLEXUL MONASTIC DE LA METEORA unde vom vizita 2 - 3
mănăstiri.
01.04 – 31.10

01.11 – 31.03

MĂNĂSTIRE
ORAR

ÎNCHIS

ORAR

ÎNCHIS

MAREA METEORĂ

09:00 – 17:00

MARȚI

09:00 – 16:00

MARȚI, MIERCURI

VARLAAM

09:00 – 16:00

VINERI

09:00 – 15:00

VINERI

SF. TREIME

09:00 – 17:00

JOI

09:00 – 15:00

MIERCURI, JOI

SF. NICOLAE

09:00 – 15:30

VINERI

ROUSSANOU

09:00 – 18:00

MIERCURI

09:00 – 14:00

MIERCURI

09:00 – 13:30
SF. ȘTEFAN

09:00 – 13:00
LUNI

15:30 – 17:30

LUNI
15:00 – 17:00

Vom continua traseul catre Tesalonic.
Cazare și cină la hotel 3/4* în Tesalonic
ZIUA 8
Mic dejun.
Vom pleca din Tesalonic către Bulgaria.
Continuarea deplasării către Sofia, Bulgaria unde se va vizita Catedrala Sfântul Alexandru Nevski din
Sofia, Muzeul Icoanelor din cadrul Catedralei Sfântul Alexandru Nevski din Sofia și Biserica Ortodoxă
Română Sf. Treime din Sofia, Bulgaria.
Cazare și cină în hotel de 3/4* Sofia, Bulgaria

ZIUA 9
Mic dejun;
Vom continua drumul spre Pașcani pe traseul: Sofia – Vama spre România prin Ruse – Centura
Bucureștiului – Buzău – Focșani – Adjud – Bacău- Roman – Iași.

Tarif: 640 EURO – grup minim 40 persoane

Servicii incluse în tarif:
● transport cu autocar clasificat;
● cazare la hotel de 3/4*, camere în regim dublu cu mic dejun și cină;
● ghid/preot însoțitor vorbitor de limba română;
● cină cu specific în Atena.
Nu sunt incluse în tarif:
● pret bilete ferry, aproximativ 40 – 50 Euro/persoană;
● taxa de intrare la Catedrala Sfântul Alexandru Nevski din Sofia pentru foto/filmare – 5 euro/persoană (10 leva);
● taxă turistică hotelieră introdusă de statul Grec începând cu 1 ianuarie 2018. Taxa este de 0,75 Euro/noapte/pers. la
cazare la hotel 3*, 1,5 euro/noapte/pers. la cazare de 4*. Taxa se plătește direct de turiști la hotelul unde sunt cazați.
● taxa de intrare la 3 mănăstiri din cadrul Complexului Monahal Meteora (taxa este de 4 euro/persoană/mănăstire);
● supliment single – EURO;
● asigurarea medicală.
● test rapid înainte de urcarea pe ferryboat.
Reduceri și suplimente:
Copilul: între 0 – 199 ani - gratuit
între 2 – 699 ani - achită 50% din tariful pelerinajului
între 7 – 14 ani – achită 75% din tariful pelerinajului
Condiții de călătorie:
Conform informațiilor comunicate de autoritățile elene, pentru a intra în Republica Elenă, toți cetățenii români trebuie
să îndeplinească condițiile impuse la momentul călătoriei.
https://www.mae.ro/travel-conditions/3701
Acte necesare:
- carte de identitate valabilă sau paşaport valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.

NOTĂ:
- Reducerile și gratuitățile se aplică copilului care stă în cameră cu 2 adulți.
- Reducerile se pot modifica în funcție de numărul de copii din grup.
- DACĂ GRUPUL ESTE MAI MIC DE 30 PERSOANE, TARIFUL SE RECALCULEAZĂ CU 20 ZILE ÎNAINTE
DE PLECARE ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL FINAL DE PERSOANE .
- În cazul în care autoritățile locale solicită prezentarea unui rezultat negativ al unui test PCR / dovadă vaccin
sau solicită la intrarea în țară efectuarea unui test/ vaccin, agenția de turism nu include eventualele costuri în
contravaloarea pelerinajului si nici nu este răspunzătoare pentru un eventual rezultat pozitiv și interzicerea
intrării în țară. De asemenea agenția nu este răspunzătoare pentru refuzul turistului de a fi testat / vaccinat.
- Programul pelerinajului poate fi modificat de către conducatorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot
înlocui unele obiective sau hoteluri in functie de anumite situatii speciale.

