
Anul Sfintilor Martiri Brancoveni :
Pelerinaj la Sâmbăta de Sus

O calatorie pentru sufletul tau, vizitand Manastirea Ghighiu, Manastirea Sinaia, Cetatea Rasnov,
Manastirea Sambata de Sus, Cetatea Fagaras, Manastirea Cheia

2 zile / 1 noapte 31 mai - 01 iunie 2014
175 lei /pers

Ziua I : 14.09. Sambata - Plecare la
ora06 :30 din fata agentiei si ora 07.00 din Dealul
Patriarhiei, pe traseul Bucureşti – Ploiesti – Sinaia-
Rasnov- Fagaras - Sambata se Sus . Se vizitează:
Manastirea Ghighiu ridicata in urma cu patru
secole in Codrii Vlasiei, unde icoana Maicii

Domnului Siriaca facatoare de minuni, ne astepta spre inchinare - Icoana a fost adusa din Partile Siriei in sec
al XVI-lea ; Manastirea Sinaia- sau Catedrala Carpatilor, ridicata de Cantacuzino, in amintirea locurilor
sfinte vizitate de aceasta pe Muntele Sinai. Cetatea Rasnov, construita in sec. XIV-lea. Manastirea
Sambata de Sus- ctitorie Brancoveneasca  din sec XVII, de la poalele Muntilor Fagaras , unde vom avea
trairea ca pasim ‘’pe-un picior de plai, pe-o gura de rai’’. Tot aici se afla si mormantul Parintelui Teofil
Paraianu. Cazare si cina la pensiune 2* Sambata de Sus.

Ziua II : 15.09. Duminica - Scurta drumetie la Izvorul Parintelui Arsenie Boca si participare la
Liturghie. Vizitam Cetatea Fagaras- complex  feudal din sec al XIII-lea, una din cele mai mari constructii de
acest fel din Europa. In drumul catre casa vom strabate Valea Teleajenului si vom vizita Manastirea Cheia
pictata de renumitul Gheorghe Tatarescu. Sosire in Bucureşti in functie de traficul rutier.
Programul acţiunii poate fi modificat de catre conducatorul de grup în funcţie de anumite situaţii speciale.
Tarif : 175 lei /pers. – valabil la un grup de minim 40 de persoane.

Pentru grup mai mic de 40 persoane se achita o diferenta de 15 lei/persoana

Tariful include : Tariful nu include :
- transport cu autocarul clasificat, cu aer conditionat; - biletele de intrare la obiective
turistice
- 1 noapte cazare cu cina 2*
- ghid autorizat - insotitor de grup

Detalii suplimentare şi rezervări : Automobil Clubul Român, tel 0745382719, 0213178251,
e-mail :organizare@acr.ro


