PELERINAJ 1 ZI DE
SFANTA MARIA LA
MANASTIRI DOBROGENE
Constanta, Romania

Descriere PELERINAJ 1 ZI DE SFANTA MARIA LA MANASTIRI DOBROGENE,
Constanta, Romania
Plecare ora 06:00 din Bucuresti (PIATA UNIRII - Aleea Dealul Mitropoliei).
Program:
-Manastirea Dervent - (Locul unde trupurile i sufletele bolnave se pot vindeca) La aproximativ 20 de kilometri de
frontiera cu Bulgaria, venind dinspre Ostrov, pe un deal de unde pot fi admirate apele sclipitoare ale Dunarii, in
vremuri ferite de inundatii, se afla Manastirea Dervent. Traditia acestei Sfinte Manastiri ne spune ca pe malul drept al
Dunarii, in apropiere, la o distanta de numai doi kilometri de manastirea Dervent, a existat o cetate antica romana cu
numele de Dervent, nume care inseamna lagar sau garnizoana romana dar si vad de trecere sau trecatoare in limba
turca. Dintre cele patru Sfinte Cruci care au existat initial la Dervent, una mare i trei mai mici, dupa cum spune traditia
crescute din pamant, in prezent se mai afla doua: cea mare, care are puteri - Crucea Sfanta din absida stanga a
bisericii, crucea facatoare de minuni si tamaduitoare iar cea mica se afla in afara bisericii, in stanga altarului i la ea se
vindeca animalele bolnave. Multi oameni, veniti la manastire, se inchina la Sfanta Cruce, ingenuncheaza si isi lipesc
fruntea de Crucea tamaduitoare si se roaga. Celelalte doua cruci mici au fost scoase din pamant, dupa cum arata
legenda, in timpul stapanirii otomane.
-Manastirea Lipnita - Manastirea Lipnita se afla intre Manastirea Pestera Sfantului Andrei si Manastirea Dervent, fiind
mai aproape de cea din urma. Asezamantul monahal din Lipnita a fost intemeiat in luna noiembrie a anului 2004, fiind
asezat sub ocrotirea Sfantului Ioan Botezatorul, primul dascal al Sfantului Apostol Andrei. La randul sau, Sfantul Dasie,
un martir dobrogean din secolele III-IV, este si el ocrotitorul manastirii, sfintele lui Moaste fiind pastrate cu evlavie in
paraclisul amenajat sub biserica cea mare. In biserica cea mare se pastreaza, cu multa evlavie, o copie a icoanei
rusesti numita Maica Domnului - Potoleste intristarile noastre. Aceasta icoana, renumita ca facatoare de minuni,
mangaie mult obstea monahala si pe pelerinii care se opresc pentru inchinare.
-Manastirea Strunga - Numele de Strunga vine de la numele satului care era aezat intr-o vale inconjurata de dealuri cu
ieire la balta Oltinei, la numai noua km de localitatea Baneasa (Constanta). De aproape 40 de ani satul este parasit,
localnicii plecand spre ora, iar batranii trecand la cele venice.In anul 2004, cu binecuvantarea IPS Teodosie, s-a hotarat
impreuna cu parintele Andrei, staret la manastirea Dervent i cu parintele protoiereu Cloca Marin, ca in satul Strunga
(Cala) sa se infiinteze un schit de maici, slujbele savarindu-se in bisericuta veche cu Hramul Sfintii Arhangheli Mihail i
Gavriil.
-Pestera Sfantului Andrei - Este cunoscuta o manastire dobrogeana, situata in apropierea localitatii Ion Corvin din
judetul Constanta . Este construita in jurul unei pesteri in care traditia populara sustine ca a trait si a crestinat Sfantul
Apostol Andrei. Pestera se gaseste la mai putin de 2 kilometri de Cismeaua Mihai Eminescu si la apoximativ 4 kilometri
de soseaua Constanta - Ostrov, fiind clasata ca monument istoric.
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Pretul include:
-transport cu autocar clasificat pentru transport intern si international,
-ghid de turism atestat.
Pretul nu include:
-cheltuielile personale; etc.
Plata integrala la efectuarea rezervarii.
Excursia trebuie achitata integral inainte de plecare.
Grup minim: 25 persoane
Tarife copii :
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif (60 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (80 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achita pret intreg.
NOTA:
Locurile in autocar se distribuie incepand cu a doua bancheta in ordinea achitarii avansului.
OBSERVATII:
tarifele de intrare la obiectivele turistice se achita la fiecare in parte in moneda locala si se pot modifica de catre
autoritatile locale independent de agentie;
ghidul/ conducatorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura
programului;
conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii
locali;
agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in
care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
efectuarea partiala sau integrala a oricarei sume prin intermediul bancar reprezinta acceptarea pe deplin a termenilor
si conditiilor prevazute in contractul de prestarii servicii turistice (disponibil pe site);
pentru grupuri mai mici de 30 persoane, transportul se va realiza cu microbus, minibus sau midiautocar;
prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.

Conditii pentru ANULARI, PENALIZARI:
a)30% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data
plecarii.
b)70% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 30 zile - 16 zile inainte de plecare.
c)100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de plecare.
d)100% din pretul pachetului de servicii pentru neprezentarea la program indiferent de motivul invocat.
e)100% din pretul pachetului de servicii in cazul achizitionarii pachetelor cu orice tip de reducere: Early Booking/
Inscrieri timpurii/ Litoralul pentru toti/ Decada balneara/ Saptamana de refacere/ O saptamana la munte/ Last minute/
Ultra Last minute/ Oferte speciale/ Targ Turism/ Seniori/ Craciun/ Revelion/ Martisor/ Fidelitate sau alte programe
similare.
f)100% din pretul pachetului de servicii cand calatorul nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale
necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerintele normelor legale in vigoare, cand
calatorul este intors de la granitele Romaniei de catre politia de frontiera din motive ce nu tin de agentie sau calatorul
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nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie (valabil pentru calatoriile inafara Romaniei).
g)100% din pretul pachetului de servicii pentru in cazul in care plata pentru serviciile turistice interne a fost facuta
partial sau integral cu vouchere de vacanta.
h)100% pentru biletele de avion.
Nota: In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac
imposibila executarea pachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un VOUCHER emis de CISTOUR
(considerat anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata).
Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni de la emitere, integral la efectuarea uneia sau mai multor rezervari pentru
orice pachete CISTOUR Agency in calitate de organizator. In cazul utilizarii VOUCHER-ului pentru mai multe pachete
turistice, acestea trebuie comunicate simultan.

Tipuri servicii
Autocar

Tematica
1 day trips

Oferte PELERINAJ 1 ZI DE SFANTA MARIA LA MANASTIRI DOBROGENE,
Constanta, Romania
Tip oferta
Tarif pentru 1 adult

Perioada
15.08.2021 - 15.08.2021

Pret
19.28 EUR
1 adult

Tarif pentru 2 adulti

15.08.2021 - 15.08.2021

38.57 EUR
2 adulti

Tarif pentru 2 adulti si un copil

15.08.2021 - 15.08.2021

(6-12)
Tarif pentru 2 adulti, un copil (6-

54.81 EUR
2 adulti + (6 - 12 ani)

15.08.2021 - 15.08.2021

12) si un copil (0-5)
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66.98 EUR
2 adulti + 2 (6 - 12 ani + 0 - 5 ani)

