PELERINAJ 1 ZI LA
MANASTIRILE PATROAIA ANINOASA - ANTONESTI Curtea de Arges, Romania

Descriere PELERINAJ 1 ZI LA MANASTIRILE PATROAIA - ANINOASA - ANTONESTI , Curtea de Arges, Romania
PELERINAJ 1 ZI MANASTIRILE PATROAIA - ANINOASA - ANTONESTI - BASCOVELE
DATA : 15.03.2020 (DUMINICA)
PRET : 95 LEI / PERS
Program: Plecare ora 07:00 din Bucuresti(Piata Unirii - Aleea DealulMitropoliei).
Pe traseul nostru, vom vizita:
Manastirea Patroaia poarta hramurileSfantul Dimitrie Izvoratorul de Mir, Izvorul Tamaduirii si Sfintii
ApostoliPetru si Pavel.
ManastireaAninoasa este un monument istoric siarchitectural, construit in stil brancovenesc. Numele ia fost atribuit datoritapadurilor de arini (anini) ce strajuiau in trecut pe colinele din zona.Manastirea este unica in zona,
fiind o mica cetate fortificata, imprejmuita cuziduri de aproximativ 2 metri grosime. Biserica manastirii Aninoasa din
judetulArges este inchinata Sfantului Ierarh Nicolae, iar in pridvor sunt pictatescene din viata sfantului, de semenea
particelele din moastele acestuiasunt pastrate aici din anul 2007, cand au fost aduse din Bari.
Manastirea Antonestia fost construita in anii 1940 la ordinul Maresalului Antonescu, iar pentru punerea in
miscare ambitiosul proiect, s-a decis infiintarea la Corbeni a unui lagar de prizonieri rusi. Peste 800 de rusi au fost
scosi la munca de reconstructie a satului.
Manastirea Curtea de Arges este un important loc de pelerinaj in Romania. Aceasta a fost ctitorita intre anii
1512-1517 de catre Sf. Voievod Neagoe Basarab. Istoria sa indelungata, problemele prin care a trecut de-a lungul
timpului la care se adauga si arhitectura deosebita atrag turisti din toate colturile tarii. Manastirea Curtea de Arges
reprezinta un simbol al credintei ortodoxe si al jertfei poporului roman. Aceasta a fost sfintita in anul 1517, pe data
de 15 august si are hramul Adormirea Maicii Domnului.
Manasirea Bascovele dateaza din anul 1695 fiind ctitotita SerbanCantacuzino. Numele manastirii vine de la
bascov, pisc impadurit cu stejari. La1835, in urma unui cutremur, biserica s-a ruinat, fiind refacuta abia in 1843,prilej
cu care s-a mai adaugat si doua hramuri, tot in cinstea Maicii Domnuluisi anume Nasterea si Adormirea.
Pretulinclude: Transportautocar clasificat intern si international, ghid de turism atestat.
Pretul nu include: cheltuieli personale.
Plata integrala la efectuarearezervarii. Modalitatide plata: cash in agentiile CISTOUR, prin transfer bancar

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.01.2022 16:50)

(internet banking)sau la casieriile BANCA TRANSILVANIA. Excursia trebuie achitata integral inaintede plecare.
Grup minim 45 persoane
Tarife copii :
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif(60 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita85% din tarif (80 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achita pretintreg.
NOTA: Locurile in autocar se distribuieincepand 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;
agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;
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 minibus sau midiautocar;
prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.

Tipuri servicii
Autocar

Tematica
1 day trips
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