PELERINAJ 1 ZI
MANASTIRILE PRISLOP LAINICI
Prislop, Romania

Descriere PELERINAJ 1 ZI MANASTIRILE PRISLOP - LAINICI, Prislop, Romania
Plecari din Bucuresti, Pitesti, Rm. Valcea
Program: Plecare ora 23:00 din Bucuresti (Piata Unirii Aleea Dealul Mitropoliei), pe ruta Bucuresti - Pitesti - Rm Valcea Silvasu de Sus
Vom circula noaptea, vom ajunge la Manastirea Prislop in cursul diminetii de duminica.
Manastirea Prislop este una dintre cele mai inseminate manastiri ortodoxe, din judetul Hudedoara, ce poarta hramurile
Sf. Ioan Teologul si Inaltarea Sfintei Cruci. Manastirea a fost ridicata in a doua jumatate a secolului al XIV-lea de Sfantul
Nicodim, ulterior canonizat, considerat astazi drept reorganizatorul si indrumatorul monahismului romanesc la
inceputul Evului Mediu. De altfel, Sfantul Nicodim a ctitorit Manastirile Tismana si Vodita. Manastirea Prislop a fost
construita in acelasi stil - triconc - ca si ele si este singura de acest fel din Transilvania.
Manastirea Lainici (moastele Cuv. Irodion, Icoana facatoare de minuni Maica Domnului numita Grabnic Ascultatoarea,
mormantul Pr Adrian Fageteanu) - Hramul bisericii mari este Izvorul Tamaduirii, iar de Manastirea Lainici apartine si
Schitul Locurele. Loc de pelerinaj al romanilor din toata tara, Manastirea Lainici este supranumita - mireasa din defileu defileul Jiului, datorita fatadei sale de un alb puternic.
Retur in Bucuresti a doua zi, duminica, sosire in functie de trafic.
Pretul include:
-Transport autocar clasificat intern si international,
-ghid de turism atestat
Pretul nu include:
-cheltuieli personale
Plata integrala in termen de 7 zile de la momentul efectuarii rezervarii. Excursia trebuie achitata integral inainte de
plecare.
Excursia trebuie achitata integral inainte de plecare.
Grup minim: 25 persoane.
Tarife copii:

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.11.2021 14:40)

Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif (110 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (145 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
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.
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Tipuri servicii
Autocar

Tematica
1 day trips
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