
 

Pelerinaj in Egiptul crestin si Muntele Sinai 

  15 – 23 februarie 2022 

 

Ziua 1 - 15,02,2022 – IASI - BUCURESTI 

Transfer Iasi - Otopeni. 

Optional MASSARO 13:30 – 20:46 in limita locurilor disponibile 

Intalnirea grupului la aeroportul Otopeni Henri Coanda la ora 22:30. 

 

Ziua 2 – 16,02,2022 - BUCURESTI - CAIRO 

Decolare din Otopeni spre Cairo cu o aeronava a Companiei Tarom (cursa RO 101) la ora 00:30. 

Aterizare in aeroportul din Cairo la ora 02:15 (ora locala este mai devreme cu o ora fata de ora Romaniei) 

si transfer la hotel 4* in Cairo. Timp pentru odihna. 

 

Mic dejun Ora 09:00 

Facem cunostinta cu Orasul Cairo si ne indreptam pasii catre Platoul Giza unde vom intra in perimetrul celor 

trei piramide mari(Piramida lui Keops - Khafra, piramida lui Khufu, piramida lui Menkaura) si a Sfinxului. 

Vizitam apoi o fabrica de parfumuri. In a doua jumatate a zilei vom vizita Muzeul de egiptologie din Cairo. 

Cazare si cina la hotel 4* in Cairo. 

 

Ziua 3 – 17,02,2022 - CAIRO – Desertul El - NATROUN - ALEXANDRIA   

Mic dejun. 

Ne indreptam pasii spre desertul El – Natroun si ajungem la Manastirea Sf. Macarie Egipteanul unde ne 

vom inchina la moastele Sf. Macarie Egipteanul, Sf. Macarie Alexandrinul, Sf. Macarie Cetateanul si Sf. Ioan 

Botezatorul. Vizitam Manastirea Sf. Paisie cel Mare, Manastirea Surian(Sf. Efrem Sirul), Manastirea 

Paramous (moastele Sfintilor Mc. Maximus si Dometie, Sf. Moise Arapul - cel Negru si Sf. Gheorghe). 

Calatorim spre Alexandria, oras situat la 225 km de Cairo. Alexandria este al doilea oras ca marime din Egipt 

dupa Cairo. Populatia numara peste 4,5 milioane de locuitori. Orasul este situat la varsarea in Marea 

Mediterana a bratului vestic, componenta a Deltei Nilului.   
Cazare si cina la hotel 4* in Alexandria. 

 

Ziua 4 – 18,02,2022 - ALEXANDRIA - CAIRO 

Mic dejun. 

Vom vizita Catedrala inchinata Sfantului Apostol Marcu (moastele Sf. Ap. Marcu, mormantul Sf. Ap. Marcu, 

moastele martirilor din El Fayoum, episcopul Dioscor) si ne vom opri pentru a vedea Biblioteca din 

Alexandria construita pe vechiul amplasament al celei antice. Ne indreptam spre locul faimosului Far din 

Alexandria considerat una din cele sapte minuni ale lumii antice, acum Fortareata sau Citadela Qaitbay 

(construita din pietrele vechiului far in anul 1477 in timpul sultanului Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay). 

Ajungem la Manastirea Sfantul Mina unde ne vom inchina la sfintele sale moaste si ale Papei Chiril al VI-

lea. Calatorim spre capitala Egiptului. 

Cazare si cina la hotel 4* in Cairo. 

   
Ziua 5 – 19,02,2022 – CAIRO – MT. SINAI 

Mic dejun. 

Ne indreptam pasii spre Peninsula Sinai calatorind aproximativ 400 km, trecem canalul Suez si ajungem spre 

seara la Manastirea Sfanta Ecaterina de la baza Muntelui Sinai. Ne inchinam in sfanta manastire si la Moastele 

Sfintei Mucenite Ecaterina si vizitam muzeul manastirii, vedem Rugul aprins si osuarul manastirii unde 

se afla Moastele Sfantului Stefan Sinaitul. 



Cazare si cina la hotel 4* in Sinai 

  

Ziua 6 – 20,02,2022 – MT. SINAI – AIN SOKHNA 

Dimineata in jurul orei 00.00 se va urca pe Muntele Sinai (altitudinea 2.287 metri, 8 kilometri de traseu, 

timp aprox. 7 ore dus - intors), locul in care Moise a primit Tablele Legii cu cele Zece Porunci. Urcarea este 

optionala. Cine nu doreste sau nu poate depune efort fizic ramane cazat in camera (pentru ascensiunea pe 

munte e nevoie de lanterna, rucsac, fes (caciula), incaltaminte si imbracaminte adecvata). Cine nu urca pe 

munte poate participa dimineata la ora 07:00 la Sfanta Liturghie la manastire. Coboram muntele si 

mergem la hotel pentru a servi micul dejun. Calatorim pe drumul de intoarcere spre partea continentala a 

Egiptului, traversam canalul Suez si ne indreptam spre localitatea Ain Sokhna. 

Cazare si cina la hotel 4* in Ain Sokhna 

 

Ziua 7 – 21,02,2022 – AIN SOKHNA - CAIRO 

Mic dejun.  

Calatorim spre Manastirea Sfantul Pavel Tebeul, datand din sec. V (cu moastele Sfantului Pavel Tebeul si 

izvorul sfantului) si Manastirea Sfantului Antonie cel Mare din sec. IV (mormantul in care se odihneste 

Sfantul Antonie cel Mare). Ne deplasam spre Cairo.  

Cina si cazare la hotel 4* in Cairo. 

 

Ziua 8 – 22,02,2022 – CAIRO 

Mic dejun. 

Pelerinajul nostru continua in Orasul Vechi si intram in Biserica Maadi, Biserica Muallaka (biserica 

suspendata) inchinata Fecioarei Maria, Biserica Sfantului Gheorghe ridicata pe locul temnitei si a 

martirajului Sfantului Mare Mucenic Gheorghe si Biserica Sfintilor Serghie si Vah (moastele sfintilor 

Serghie si Vah) ce s-a construit deasupra pesterii unde a poposit Fecioara Maria cu Pruncul Iisus si cu Dreptul 

Iosif, Biserica Sf. Varvara (moastele Sf. Mc. Varvara, Sf. Mc. Ecaterina, Sf. Mc. Damiana si Teodora), 

Manastirea Sf. Mercurie construita in secolul al VI-lea. Spre seara putem, optional, participa la o croaziera 

pe Fluviul Nil unde se va putea servi cina si viziona un program artistic egiptean. Plecare catre aeroport. 

Pregatirea pentru formalitatile de imbarcare.  

 

Ziua 9 – 23,02,2022  - CAIRO - BUCURESTI 

Decolare din aeroportul din Cairo cu o aeronava a Companiei Tarom (cursa RO 102) la ora 03.00 si aterizare 

la ora 06.50 in Bucuresti. 

Optional MASSARO 10:00 – Iasi 18:16 in limita locurilor disponibile 

 

TARIF: 

1090 €URO/ PERSOANA 
(loc in camera dubla) 

 

 
Servicii incluse: 

- bilet avion Compania Tarom, Otopeni – Cairo - Otopeni, taxe de aeroport, asistenţă în aeroport; 

- cazare cu mic dejun si cina in regim bufet (exceptie prima zi in care se intra la cazare cu mic dejun si ultima zi 

in care se serveste cina inainte de a merge la aeroport la un restaurant), categoria hotelurilor este cea atribuită 

de ministerul de resort din Egipt; 

- transport cu autocar clasificat turistic pe toata durata pelerinajului; 

- intrările la obiectivele mentionate in program; 

- preot insotitor de grup din partea Centrului de Pelerinaj; 

- ghid egiptean vorbitor de limba romana/engleza; 

- taxa viza Egipt; 

- apa plata pe parcursul pelerinajului 

- croaziera pe Nil cu cina si program artistic specific egiptean (aprox. 2 ore/ aprox. 45 eur/ pers.). 

 

Servicii neincluse: 

- masa de pranz; 

- bauturi; 

- alte obiective si servicii oprionale care nu sunt mentionate in program; 



- tips 50 euro (obligatoriu pentru sofer, pentru ghizi locali si pentru personalul hotelier) – se plateste la 

reprezentantul agentiei; 

- asigurarea medicală este obligatorie; 

- cheltuieli personale; 

- supliment single 120 euro/ persoana 

- cheltuieli teste PCR/ Antigen 

 

Conditii calatorie in Egipt: 

 

1. Toți pasagerii care călătoresc în Egipt trebuie să prezinte un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru 
infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore înainte de călătorie (aceasta cheltuiala revine 

pasagerului). 

Testul trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte: 

- detinut in varianta fizica (tiparit) si vizibil (falsurile se pedepsesc conform legislatiei in vigoare) 

- emis in limba engleza 

- eliberat de un laborator acreditat, sa contina stampila acestuia, data si ora recoltarii probelor, precum si seria si numarul 

pasaportului persoanei respective. 

 

sau  
un certificat de vaccinare pentru COVID-19, omologat de UE sau de Republica Arabă Egipt, care să ateste faptul că au 
fost complet vaccinați cu 14 zile înainte de sosire. Certificatul trebuie să fie recunoscut de autoritățile sanitare din 
statul de proveniență și să includă un cod QR, fără ștergeri/modificări/adăugiri, și să fie prezentat pe suport de hârtie. 
 

2. Copiii cu vârsta de până la 12 ani sunt exceptați de la prezentarea unui test tip PCR la intrarea pe teritoriul 
Republicii Arabe Egipt. 

3.  

4. Pentru a calatori in Egipt este nevoie de pasaport valabil cel putin 6 luni de la data intrarii in Egipt. 

 

5. Pentru intrarea in Egipt este obligatorie completarea formularului de localizare al pasagerilor (PLF). Acest 

formular trebuie completat de catre fiecare turist in parte inainte de imbarcarea in avion. 

  

Mai multe detalii gasiti pe pagina oficiala a Ministerului Afacerilor 

Externe: https://www.mae.ro/travel-conditions/3691 

 

Nota: 

 

Tariful este stabilit pentru un număr de 20 persoane. Pentru un grup mai mic, tariful va fi majorat. 

 

Autoritatile vamale isi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricarei persoane care nu prezintă 

suficientă incredere chiar dacă aceasta a obtinut acordul pentru obtinerea vizei turistice. Agentia de turism nu poate fi 

facută răspunzatoare pentru astfel de situatii ce nu pot fi depistate anterior plecării. - - turistul isi asumă riscurile de a-i 

fi refuzată intrarea si de aceea este obligat să informeze agentia asupra oricarui incident petrecut vreodată in afara 

granitelor României, precum si asupra oricarei tangente pe care o are cu statele in care are loc desfasurarea 

pelerinajului. 

 

Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un 

adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; 

adultul care-i însoţeste, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l 

prezinte la frontieră). 

 

Programul actiunii poate fi modificat de către conducatorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele 

obiective sau hoteluri in functie de anumite situatii speciale. 

 

Compania aeriana  isi rezerva dreptul de a modifica orarul de zbor. 

 

Bagaje: bagajul de cală (1 buc.) max.20 kg/pers., bagajul de mână max.7 kg/pers. (fără lichide, cosmetice, obiecte 

tăioase sau ascuţite )   

 

Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure. 

 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3691

