Pelerinaj Grecia Hramul Sf. Nectarie (5
zile)
Toate Locatiile, Grecia

Descriere Pelerinaj Grecia - Hramul Sf. Nectarie (5 zile), Toate Locatiile, Grecia
Ziua 1
Bacau - Bucuresti - Salonic (950 km) Intalnire cu insotitorul de grup la Bacau, parcare Stadion Municipal. In drumul
nostru catre Salonic, vom face in Bulgaria doua opriri. Prima va fi in centrul Sofiei, unde vom face un tur panoramic din
autocar a capitalei si vom face o scurt popas la Catedrala Aleksander Nevski. Al doilea popas din Bulgaria este
Manastirea Sf. Ioan de Rila, intemeiata in sec al X-lea de catre Sf. Ioan - cel la care Sf. Ioan de Kronstadt avea mare
evlavie. Cazare in Salonic.
Ziua 2
Salonic - Meteora - Sf. Paraschevi - Atena (600 km) ???Dimineata plecam devreme si ne indreptam catre Complexul
Monahal de la Meteora, cu o scurta oprire pe Valea Tempi, la Schitul sapat in stanca, Sf. Paraschevi. Inainte de a urca
la manastiri ne oprim sa vedem cum se picteaza icoanele la Atelierul de Icoane din Kalambaka. Dupa un popas pentru
masa de pranz, ne continuam traseul catre capitala Greciei. Cazare in Atena.
Ziua 3
Atena - Aeghina - Nea Makri - Atena ???Incepem ziua cu un tur panoramic din autocar al centrului Atenei: Acropolis,
Parlamentul, Piata Syntagma, Muzeul Bizantin, Catedrala Metropolitana. Ansamblul Acropolei este unul dintre cele mai
cunoscute monumente arhitecturale ale Greciei. El constituie simbolul maretiei artei grecesti din perioada
Clasicismului. Orasul a imprumutat numele zeitei Atena, care simbolizeaza in mitologia greaca intelepciunea. Legenda
spune ca zeita Atena si zeul Ares au descoperit orasul, apoi s-au certat pentru a pune stapanire pe el. Ares a oferit
locuitorilor un cal pentru razboi, dar Atena a imblanzit calul si le-a daruit maslinul. In Atena exista foarte multe
monumente, dar cel mai important este Acropola, numele provenind din cuvintele grecesti akros (ridicat) si polis (oras)
si inseamna orasul de sus. Ne indreptam spre Pireu, unde ne imbarcam pe ferryboat, spre Insula Aegina, unul din cele
mai iubite locuri de pelerinaj din Grecia: Manastirea Sfintei Treimi - Sf. Nectarie - Taumaturgul (mare vindecator de
cancer si alte boli grave). Dupa pranz, ne imbarcam pe ferryboat-ul de intoarcere si plecam spre Nea Makri unde
vizitam si ne inchinam la moastele Sf. Efrem cel Nou, numit si Grabnic ajutator in toate nevoile, martirizat la 5 mai
1426 si canonizat in 2011. Cazare in Atena.
Ziua 4
Atena - Evia - Glyfa - Kato Xenia - Salonic (540 km) Urmam traseul spre Insula Evia si vizitam pe drum Manastirea Kato
Xenia (cu maicute romance), care adaposteste Icoana facatoare de minuni Kato Xenia, posibil pictata de Sf.
Evanghelist Luca si doua parti din Braul Maicii Domnului care ajuta femeile care doresc sa nasca prunci. Scurta vizita la
Cuviosul David. Numele Manastirii Kato Xenia, insemnand Straina de Jos, provine de la icoana facatoare de minuni a
Maicii Domnului ajunsa aici in mod miraculos. Icoana Maicii Domnului a fost numita Xenia - adica Straina - deoarece
venea dintr-un loc strain. Dupa un scurt transfer in Capadocia, Sfantul Brau a fost adus in Ierusalim, de catre imparatul
Teodosie cel Mare. Pana in secolul al IV-lea, Braul Maicii Domnului s-a pastrat la Ierusalim. Insa in anul 395, Arcadie,
fiul imparatului Teodosie cel Mare (379-395), aduce Cinstitul Brau al Maicii Domnului la Constantinopol. In secolul al Xlea, imparateasa Zoe, sotia lui Leon cel Intelept, in urma vindecarii sale miraculoase, a brodat Braul cu fir de aur, forma
in care se pastreaza si astazi, si l-a reasezat in racla daruita de imparatul Arcadie. Evenimentul reasezarii Braului in
racla este pomenit, in calendarul ortodox, la data de 31 august. Potrivit Traditii, Apostolul Toma, nefiind prezent la
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inmormantarea Maicii Domnului, a primit Sfantul ei Brau ca dovada a invierii si inaltarii ei cu trupul la cer. Acesta a fost
tesut de insasi Maica Domnului din par de camila. Ne oprim pentru inchinare la Biserica cu moastele intregi ale
Sfantului Ioan Rusu. Cazare in Salonic.
Ziua 5
Salonic - Bucuresti - Bacau (950 km) Vom incepe ziua cu un tur panoramic in Thessalonik, unde vizitam Biserica
Sfantului Dimitrie (ne inchinam la moastele Sf. Dimitrie - Izvoratorul de mir si la moastele Sfintei Anisia), Catedrala
Metropolitana - moastele Sf. Ierarh Grigorie Palama. Tur cu autocarul in Salonic: Biserica Sfanta Sofia, copie a celei din
Constantinopol, unde se afla moastele Sfantului Vasile cel Nou si Biserica Sf. Gheorghe (construita pe temelia
mausoleului circular ridicat in sec. IV d. Hr. de imp. Galeriu) - cea mai veche biserica crestina din Grecia, Turnul Alb simbolul orasului, Arcul lui Galeriu. Sosire in Bucuresti/Bacau, in functie de formalitatile vamale si conditiile de trafic.

30 EURO reducere pentru plata integrala pana la 07.09.2022
Pret: 349 EURO
Supliment camera single: 135 EURO
Transport autocar. IMBARCARE din Bacau
PRETUL INCLUDE
- Transport cu autocar licentiat
- 4 nopti cazare cu mic dejun la hoteluri 3*
- Ghid/preot din partea agentiei
- Taxele de traversare cu ferryboat Pireu - Eghina si retur
NU SUNT INCLUSE IN PRET
- Taxa de traversare cu ferryboat Agiokampos - Glyfa: 15 Euro/pers.
- Taxe de intrare la obiectivele turistice si nici ghizii locali pentru acestea
- Taxe hoteliere (se achita direct de turist la receptia hotelurilor)
- Asigurare medicala&storno si anticovid care poate fi emisa in agentie
EXCURSII OPTIONALE
- Manastirea Rila din Bulgaria: 15 Euro/pers.
CONDITII FINANCIARE
TARIF FLEXI
TERMENE DE PLATA:
- 30% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 30% din pretul pachetului turistic, in intervalul cuprins intre ziua 3 de la data inscrierii turistului si 45 zile inainte
plecarii;
- 40% din pretul pachetului turistic, cu minimum 21 zile inainte de plecare.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- Anulare gratuita, daca renuntarea se face cu 30 zile inainte de plecare;
- 50% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face in intervalul 30-21 zile inainte de plecare;
- 100% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face cu cel putin 20 zile inainte de plecare.
TARIF EARLY
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TERMENE DE PLATA:
- 50% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 50% din pretul pachetului turistic pana la expirarea termenului de valabilitate a ofertei (07.09.2022).
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- 50% din pretul pachetului turistic, dupa primirea serviciilor comandate, daca renuntarea se face pana la expirarea
termenului de valabilitate a ofertei (07.09.2022);
- 100% din pretul pachetului turistic, dupa primirea serviciilor comandate, daca renuntarea se face dupa expirarea
termenului de valabilitate a ofertei (07.09.2022).
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