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SFANTUL MUNTE ATHOS 
Credinta Straveche 

GGiiuurrggiiuu  ––  SSooffiiaa  ––  PPrroommaacchhoonnaass  ––  OOuurraannooppoollii  ––  PPlleevvnnaa  ––  BBuuccuurreessttii  
PPlleeccaarrii::  2255..0066,,  0099..0077  ssii  1177..0099..22001188    

((55  zziillee//44  nnooppttii))  
___________________________________________________________________________________ 

“Este nevoie de multa atentie, prudenta si discernamant, pentru ca binele sa se faca in chip bun si sa foloseasca” 
Parintele Paisie Aghioritul (1924 –1994) 

Incepand cu Sfantul Petru Athonitul, in jurul anului 800 dHr. incep sa apara la Athos pustnicii, iar in zilele noastre, conform 
constitutiei statului, Muntele  Athos  este  guvernat  de  cele  20  de  Sfinte Manastiri ale acestuia.  

Stabilirea in detaliu a regimurilor entitaților de pe Muntele Athos și a modului in care funcționeaza acestea se realizeaza prin  
Carta Muntelui Athos, care este intocmita și votata de cele 20 de Sfinte Manastiri  

si este verificata de Patriarhia Ecumenica și Parlamentul elen. 
 

PROGRAMUL CIRCUITULUI: 
 

ZIUA 1: BUCURESTI – SOFIA – OURANOPOLI (730 km) 
Plecare din Bucuresti, Piata Victoriei (parcarea de langa Muzeul Antipa), la ora 07:00, pe traseul Bucuresti – Giurgiu – 
Russe. In Bulgaria vom face doua opriri: prima in centrul Sofiei, la Catedrala Aleksander Nevski (vizita panoramica a 
orasului), iar inainte de vama Kulata, ne vom abate 30 km de la drum pentru a vizita Manastirea Rilla. Seara cazare in 
Ouranopoli la hotel 3*. 
ZIUA 2: OURANOPOLI - DAPHNI - MANASTIREA MAREA LAVRA - SCHITUL ROMANESC IOAN 
PRODROMUL 
Mic dejun. Dimineata dupa primirea permiselor de intrare (diamonitirion) de la biroului Sfantului Munte, ne imbarcam 
din Ouranopoli pe vapor, de la bordul caruia, in timpul calatoriei catre portul Daphni, putem admira Manastirile 
Zografu, Dohiariu, Xenofont si Sfantul Pantelimon. Ne vom indrepta spre Manastirea Marea Lavra (ne vom inchina la 
moastele Sfantului Atanasie, vom vedea crucea de lemn incastrata in fier pe care o purta acesta, bastonul de fier de doi 
coti, icoana Cucuzelita, chiparosul plantat chiar de Sfantul Atanasie, unul din cei mai batrani din lume, avand peste 
1000 de ani). Apoi vom merge la Schitul romanesc Prodromu (inchinare la icoanele facatoare de minuni ale Maicii 
Domnului Prodromita si a Sfantului Ioan Botezatorul). Continuam cu Pestera Sfantului Atanasie, situata la cca 20 
minute de mers pe jos. Seara, cazare la Schitul Romanesc Ioan Prodromul. 
ZIUA 3: MANASTIREA IVIRU – MANASTIREA FILOTEU – MANASTIREA CARACALU – SCHITUL 
LACU 
Pornim spre aghiasma Sfantului Atanasie, apoi Manastirea Iviru (ne inchinam la icoana Maicii Domnului Portarita 
(izvorul Maicii Domnului), apoi plecam spre Schitul Sfantul Ilie (Icoana Maicii Domnului Inaltatoarea); de aici 
mergem la Manastirea Stavronikita (mana Sfintei Ana, mana Sfantului Elefterie, particele din moastele Sfintilor Trei 
Ierarhi si a altor sfinti). Apoi vom merge spre Manastirea Vatopedu (inchinare la cele 7 icoane facatoare de minuni ale 
Maicii Domnului si Braul Maicii Domnului). Urmatoarea Manastire la care mergem este Filoteu (icoana Maicii 
Domnului Dulcea Iubitoarea, icoana Maicii Domnului Gherontissa,care a venit in chip minunat din Nigrita, precum si 
o bucata dintr-un cui de la Crucea Domnului, daruit manastirii de imparatul Nichifor Botaniatul, mana dreapta a 
Sfantului Ioan Gura de Aur, Piciorul Sfantului Pantelimon), apoi Manastirea Caracalu (o particica din Sfanta Cruce, 
icoana facatoare de minuni a Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, capul Sfantului Apostol Bartolomeu, degetul cel mic de 
la mana dreapta a Sfantului Ioan Botezatorul, capul Sfantului Policarp, episcopul Smirnei,  icoana facatoare de minuni 
pictata de un zugrav anonim in jurul anului 1540. In anul 1700 un incendiu a distrus toata manastirea cu exceptia 
icoanei, careia i-a fost ars doar spatele, fata ramanandu-i intacta), apoi mergem la Schitul romanesc Lacu ( sau similar) 
pentru inoptare. 
ZIUA 4: KAREIA – MANASTIREA CUTLUMUS – MANASTIREA PANTOCRATOR 
Dimineata plecam spre capitala Muntelui, Kareia, unde vom vizita: Biserica Protaton (icoana Maicii Domnului 
Axionita), Manastirea Cutlumus,  (icoana Mantuitorului si a Maicii Domnului, numita „Mijlocitoarea” si „Pazitoarea 
de rele”, ambele facatoare de minuni. In paraclisul manastirii se afla icoana Maicii Domnului „Tare Aparatoare” 
(secolul XIII), aparatoare de foc si de frica. In continuare ne indreptam spre: Chilia Panaguda (unde a viețuit Sfantul 
Paisie Aghioritul), Schitul Sfantul Andrei, la Manastirea Pantocrator, unde sunt pastrate o parte din Moastele Sfantului 
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Ioan Botezatorul, o parte din moastele Sfantului Apostol Andrei, scutul Sfantului Mercurie. Cazare la Manastirea 
Pantocrator/ sau similar. 
ZIUA 5: DAPHNI – OURANOPOLI – SERRES – GIURGIU – BUCURESTI 
Mic dejun. Plecare spre casa. Sosire in Bucuresti seara in functie de trafic si formalitatile vamale. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  

PRET/persoana: 349 EURO  
(cazare la manastire in camere de minim 4 paturi) 

Supliment camera single la Ouranopoli: 15 EURO. 
Reducere pat suplimentar la Ouranopoli: 5 EURO 

*Oferta se adreseaza exclusiv persoanelor de sex masculin 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
SERVICII INCLUSE: 

 transport cu microbuz (standard international) conform itinerariului; 
 4 nopti cazare: 1 noapte cazare cu mic dejun la hotel de 3* in Ouranopoli, 3 nopti cazare la manastiri; 
 transport cu microbuz local in Sfantul Munte, 3 zile; 
 procesarea diamonitirio (permis de intrare); 
 taxa de diamonitirio; 
 vizite conform programului; 
 insotitor roman de grup din partea agentiei. 

 
NU SUNT INCLUSE: 

 taxa de traversare cu ferryboat: Ouranopoli – Daphni – Ouranopoli, tarif informativ 20 euro total dus-intors 
(poate suferi modificari) – se achita la fata locului; 

 asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii 
turistice, in pachet cu asigurarea medicala de calatorie; 

 

GRUP MINIM: 10 PERSOANE 
- Pentru un grup de 9 - 8 persoane, pretul se majoreaza cu 25 euro/persoana  
- Pentru un grup de 7 - 6 persoane, pretul se majoreaza cu 40 euro/persoana 
 

CONDITII FINANCIARE:  
TERMENE DE PLATA: 
 20% din pretul pachetului turistic la inscriere; 
 60% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;  
 20%  din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii. 
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 
30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. 
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 
 
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 
 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 46 zile inaintea plecarii;  
 60% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 45 zile - 30 zile inaintea plecarii; 
 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii. 
 Circuitul Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula 
 Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula circuitul pentru neintrunirea numarului minim de persoane cu 14 

zile inaintea plecarii. 
 

IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare 
cauzate de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie 
financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei. 
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OBSERVATII:  
 DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI: CARTE DE IDENTINATE/PASAPORT SIMPLU ELECTRONIC SAU 

TEMPORAR VALABIL CEL PUTIN 6 LUNI DE LA INCHEIEREA CALATORIEI; TOTI COPIII AU NEVOIE DE 
PASAPORT; 

 clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile 
camerelor sunt conforme cu standardele locale; 

 conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa 
din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui 
care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, 
trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe 
www.politiadefrontiera.ro; 

 persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a 
certificatului de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite); 

 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; 

 tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de 
copil acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program. 

 distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup; 

 hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie 
pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii; 

 pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la 
hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor; 

 persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va propune, in 
functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la expirarea 
termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in consecinta turistul poate 
sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single; 

 conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective; 
 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;  
 excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza 

in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale excursiilor 
ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la 
dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid 
local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 20 persoane. La un numar mai mic de participanti 
pretul creste proportional; daca numarul persoanelor inscrise la excursiile optionale este suficient de mare, 
insotitorul de grup se va alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat cei care raman la 
hotel vor avea program liber fara insotitor; 

 asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu randul doi de banchete (locurile 5-6 pe partea stanga, 
7-8 pe partea dreapta). 

 
 
 
 

GABRIELA NITA  
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942  
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro 

CONTACT 


