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CULTURA, SPIRITUALITATE SI RELAXARE 
GRECIA – ALEXANDROUPOLIS/FILIPPI 

04.10-10.10.2019 

de la 298 EUR/pers/ 5 nopti 
                      
Regiunea Thraki a fost un important punct pe Drumul Mătăsii. Situată la granița dintre Asia și Europa, 
această zonă păstrează mărturia importanței de odinioară. În mijlocul acestui cadru natural 
spectaculos se află și Alexandroupolis. Orașul port este situat pe malul Mării Egee și constituie un 
important centru comercial și de comunicații. Localitatea este în centrul traseelor terestre și maritime 
care leagă Grecia de Turcia. 

Filippi este renumit pentru faptul că a fost primul oraș din Europa evanghelizat de Apostolul Pavel în 
anii 49 - 50 d.Hr. (motiv pentru care continuă să fie și în prezent un important loc de pelerinaj) si 
deoarece câmpia din proximitate a fost teatrul Bătăliei de la Filippi, încheiată cu victoria urmașilor 
lui Cezar, Octavian și Antonius, asupra opozanților lor, Brutus și Cassius. 

Din Faptele Apostolilor (16:12) și Epistola către Filipeni (1 1:) s-a ajuns la concluzia că Pavel a fondat 
comunitatea creștină primară și timpurie de aici. Însoțit de Sila, Timotei, și probabil de Luca, autor 
al Faptelor Apostolilor, Pavel a predicat și a făcut ucenici pentru prima dată pe pământ european în 
Filippi, unde a botezat-o pe o vânzătoare de purpură numită Lidia, într-un râu din vecinătatea cetății 
(cetate care avea o comunitate iudaică și o sinagogă atestată de epigrafie). 

Ziua 1 |4 oct: Plecare din Bistrita la ora 10.30 

Ziua 2 |05 oct: Sosire la Hotel Ramada Plaza Thraki 5* Alexandroupolis. Cazare. Timp liber. Cina 

Ziua 3 - 4 |06 oct – 07 oct: Mic dejun. Timp liber pentru plaja si Spa. Cina 

Ziua 5 |08 oct: Mic dejun. Vizita sit arheologic Filippi. Cina 

Ziua 6 |09 oct: Mic dejun. Timp liber pentru plaja si Spa. Cina 

Ziua 7 |10 oct: Mic dejun. Plecare spre Romania 

 
Servicii incluse:  transport cu autocar, 5 nopti cazare in Hotel Ramada Plaza Thraki 5*, demipensiune, 
o seara Greceasca cu bufet barbeque, vizita la situl arheologic Filippi, acces gratuit la SPA 2400 mp (4 
tipuri de dusuri emotionale, caldarium, sauna BIO, aromatherapy, fantana cu gheata, terapie Kneipp), 
asistenta turistica 

Pretul nu include: taxa de statiune (4 eur/camera/noapte), asigurarea medicala/storno 
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