INCURSIUNE ÎN UNIVERSUL CREDINŢEI PĂRINTELUI ARSENIE BOCA
2 zile
Tarif: 49 euro/persoană (cazare în cameră dublă)

Date de plecare 2020: 15.08, 12.09, 26.09, 10.10, 31.10.
Date de plecare 2021: 24.04, 22.05, 05.06, 19.06, 03.07,17.07,31.07,14.08, 28.08, 11.09,
25.09, 09.10, 23.10.
PROGRAM
Ziua 1: Bistrița – Târgu Mureș – Sighișoara – Sibiu – Hunedoara (515 km)
La ora 05:30, va avea loc întâlnirea cu reprezentantull
agenției Ruefa Escape Travel, la Autogara Tabita (Calea
Moldovei nr.18), din Bistrița, pentru îmbarcare.. La ora
06:00 vom pleca spre Șinca Veche, unde vom vizita
Mănăstirea Rupestră, lăcaș de cult ce datează din anii
1700, renumit pentru împlinirea dorințelor pelerinilor
ce vin să se reculeagă și să se roage în acest loc.
Continuăm călătoria spre Sâmbăta de Sus, unde ne vom
opri la Mănăstirea Brâncoveanu, edificiu religios de
valoare duhovnicească și culturală incontestabilă, unde
Părintele Arsenie Boca, supranumit și „Sfântul
Ardealului”, a fost stareț timp de patru ani. În liniștea spațiului monahal, întreruptă doar de
mireasma rugăciunilor, după ce vom gusta apa tămăduitoare din Izvorul Părintelui Arsenie
Boca, ne vom recăpăta credința în minuni, speranța și liniștea sufletească. Înviorați spiritual,
vom merge mai departe spre Sibiu, frumosul oraș transilvănean cu aer medieval, unde vom
vizita centrul vechi, impunătoarea Catedrală Mitropolitană Sfânta Treime și vom avea timp
liber pentru shopping. Ne vom retrage pentru cazare la un Hotelul Rusca 3* (sau similar), din
Hunedoara.
Ziua 2: Hunedoara - Alba Iulia - Turda – Bistrița ( 300 km)
Vom începe a doua zi de pelerinaj cu micul dejun
(opțional). Plecăm spre Silvașu de Sus, unde vom vizita
Mănăstirea Prislop, situată la poalele Munților Poiana
Ruscă, într-o poieniță de o splendoare pitorească ce abia
așteaptă să ne răsfețe privirile. În acest important
așezământ ortodox, a cărui biserică a fost declarată
monument istoric, Părintele Arsenie Boca a slujit,
contribuind la frumusețea mănăstirii prin icoanele și
frescele pictate chiar de el. Vom participa la Sfânta
Liturghie, unde ne vom hrăni sufletește, după care ne
vom îndrepta spre cimitirul mănăstirii și ne vom ruga la Mormântul Părintelui Arsenie Boca,
unul dintre cele mai căutate locuri de pelerinaj din România. Înainte de a pleca, vom vizita
Peștera Sfântului Ioan de la Prislop, o chilie mica, despre care se spune că ar fi fost săpată în
piatră chiar de sihastrul care a locuit-o în urmă cu 500 de secole.

La întoarcere, ne vom opri în inima orașului Alba Iulia, unde vom răsfoi câteva file de istore,
admirând monumentele și arhitectura barocă a clădirilor din Cetatea Alba Carolina,
impresionanta fortăreață bastionară, a cărei construcție în formă de stea cu șapte colțuri a
durat 23 de ani. Ultimul popas va fi la Salina Turda, numită „minunea din adâncuri”, un
grandios ansamblu subteran, care evocă istoria exploatării miniere a sării, oferind un
spectacol inedit prin designul modern. Vom reveni în Bistrița în cursul serii, în funcție de
condițiile meteo și de trafic.
Tariful include:
 Transport cu autocar clasificat;
 1 noapte de cazare la hotel de 3*;
 Vizitele cuprinse în program;
 Însoțitor de grup.
Tariful nu include:
 Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Tarife:
Supliment camera single: 29 euro;
Copil <12 ani: 34 euro cazat in camera cu 2 adulti.
Detalii cazare:
 Hotel Rusca 3* - www.hotelrusca.ro
Hotelul Rusca, situat în zona centrală a orașului Hunedoara, are o capacitate de 103 camere,
oferind condiții de cazare la standarde europene. Pentru a oferi un timp de relaxare și odihnă
într-o atmosferă plăcută și reconfortantă, hotelul dispune de toate utilitățile și facilitățile de
care aveți nevoie. Ambianța camerelor, eleganța, ospitalitatea și calitatea ireproșabilă a
serviciilor sunt doar câteva dintre caracteristicile care recomandă Hotelul Rusca ca fiind unul
dintre cele mai apreciate locuri de cazare din zonă.
Informații utile:
 Tariful menționat se aplică pentru un grup de minim 35 participanți;
 Documente necesare călătoriei: carte de identitate valabilă pe toată durata călătoriei;
 Tarifele pentru copii se aplică doar dacă aceștia sunt cazați în cameră cu minim 2 adulți;
 Persoanele care călătoresc singure și solicită cazare în regim partaj, vor fi cazate în
cameră cu una sau două persoane, de același sex, în funcție de numărul persoanelor
înscrise. Eventualele neînțelegeri care pot apărea între solicitanții de partaj, nu se vor
imputa agenției;
 În situația în care partajul nu poate fi completat, în funcție de numărul de persoane
înscrise, persoanele care au solicitat cazare în regim partaj nu vor achita suplimentul de
cameră single;
 Persoanele care doresc să fie cazate singure în cameră vor plăti suplimentul de cameră
single;
 Clasificarea unităților de cazare este cea atribuită de oficialități, ca atare facilitățile
camerelor sunt conforme cu standardele stabilite de autoritățile locale;






Transportul este asigurat cu minibus/autocar clasificat, destinat transportului turiștilor în
trafic intern și internațional.
Ghidul local / însoțitorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice,
precum și ordinea desfășurării programului turistic pe zile, fără a afecta structura
programului.
Informarea cu privire la plecare se va comunica turiștilor prin e-mail, sms sau telefonic, cu
48 de ore înainte de plecare și va conține: numele hotelurilor confirmate, adresa locului
stabilit pentru îmbarcare, ora plecării, numerele de telefon ale ghizilor sau însoțitorului de
grup.

