PELERINAJ 1 ZI VALEA
PLOPULUI - MANASTIREA
VARBILA - MANASTIREA
Ploiesti, Romania

Descriere PELERINAJ 1 ZI VALEA PLOPULUI - MANASTIREA VARBILA MANASTIREA , Ploiesti, Romania
PELERINAJ
1 ZI VALEA PLOPULUI - MANASTIREA VARBILA - MANASTIREA PAREPA
DATA DE PLECARE : 16.02.2020 (DUMINICA)
PRET : 80LEI / PERS
Program : Plecare ora 06:30 din Bucuresti(PiataUnirii Aleea Dealul Mitropoliei).
Vom vizita:
Manastirea Ciolanu (un lacas aflat in imediata apropiere de Tabara de sculpturaMagura) este cea mai veche
asezare monahala din judetul Buzau si este atestatadocumentar in secolul al XVI-lea. Ctitorita de Doamna Neaga in
anul 1590,manastirea poarta numele de Ciolanu de la oasele unor sihastri,descoperite in aceasta zona. Manastirea are
doua biserici, aflate la o distantade 100 metri: Biserica veche cu hramul Sfantul Gheorghe si Bisericanoua cu
hramul Sfintii Apostoli Petru si Pavel. In curte manastirii suntdoua fantani cu cupole pictate si un muzeu cu o colectie
de icoane, obiecte decult si vesminte religioase.
ValeaPlopului, locul in care parintele Tanase aadunat sute de copii si carora le poarta de grija.
ValeaPlopului este un loc binecuvantat, insufletit de copii toate varstele care suntdornici sa ne cunoasca.
ManastireaVarbila - BisericaManastirii Varbila a fost ridicata intre anii 1510-1532, in prezent facandparte din
categoria monumentelor istorice de valoare nationala si universala.La 1600, se pare ca in biserica ar fi poposit si Mihai
Viteazul. Exista chiar olegenda, conform careia biserica adaposteste o comoara veche de 500 de aniO micaparte a fost
zidita in clopotnita, iar o alta a fost ascunsa intr-un sipet,undeva in padurea din jurul manastirii Varbila.
Manastirea Ceptura - Schitul Ceptura, Hram Sfintii imparatiConstantin si Elena, a fost ctitorit in prima jumatate a
secolului al XlX-leade calugarii de la Manastirea Caldarusani. In urma Decretului 410/1959, schitula fost desfiintat.
Reinfiintarea Schitului Ceptura a fost aprobata de SfantulSinod inca din anul 1996, insa lipsa unui corp de chilii, a
mijloacelor de traisi a fondurilor pentru resturarea bisericii a facut ca pana in prezent sa seafle doar in administratia
centrului eparhial. In 2009 a fost ridicat la rangulde manastire.
Manastirea Parepa fost infiintata in anul 2003, in timpul staretieimaicii Eupraxia Neacsu. La manastire se
gaseste si o caseta cu moasteale Sfintilor Haralambie si Pantelimon. Istoria manastirii este strans legatade Maria Petre,
pe care oamenii din partea locului o numesc Fecioara dinParepa. Ar fi avut un destin obisnuit, ca mai toti taranii de
satulParepa-Rusani, truditori, cu fata arsa de soare si palmele batatorite de munca.Pentru ea, insa, Dumnezeu a
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hotarat altceva. Era o copilita de nici 12 ani canda avut o viziune dumnezeiasca. De atunci, nu a contenit sa
propovaduiascacredinta, sa impartaseasca semenilor intelepciunea transmisa de o voce dedincolo de lume.
Pretul include: Transport autocar clasificat intern siinternational, ghid de turism atestat
Pretul nu include: cheltuieli personale
Plata integrala la efectuarearezervarii. Modalitatide plata: cash in agentiile CISTOUR, prin transfer bancar
(internet banking)sau la casieriile BANCA TRANSILVANIA. Excursia trebuie achitata integralinainte de plecare.
Grup minim 45 persoane
Tarife copii :
Copiii pana la 5 ani achita 65% dintarif (55 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita85% din tarif (70 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achitapret intreg.
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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