
Veniţi şi veţi vedea! (Ioan 1, 39) 

 

Pelerinaj în România 
 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Iosif, Asociaţia AXIOS vă propune, după succesele din 

anii trecuţi, o nouă experienţă duhovnicească în România. Timp de 10 zile veţi avea ocazia să 

întâlniţi monahi şi monahii în viaţa lor cotidiană, să vă apropiaţi de natură, să vă reculegeţi. 

Vă invităm să descoperiţi tradiţia mănăstirilor, frumuseţea slujbelor ortodoxe, comorile 

culturale şi liniştea satelor României.  

 

 

 
Organizatorii acestui pelerinaj 

sunt voluntari, membri ai 

Asociaţiei AXIOS. Profitul obţinut 

va sprijini organizarea unei tabere 

de vară pentru copiii orfani de la 

Valea Plopului. Activităţile AXIOS 

(medicale, sociale, educative) sunt 

concentrate asupra persoanei şi se 

situează de-a lungul drumului de 

la excludere la egalitatea şanselor, 

de la abandon la demnitate. 

 

Itinerar (în linii mari): Bucureşti – 

Mănăstirea Hurezi – Mănăstirea 

Govora – Mănăstirea Dintr-un 

Lemn  – Mănăstirea Surpatele – 

Mănăstirea Bistriţa – Mănăstirea 

Arnota – Mănăstirea Tismana – 

Băile Herculane – Mănăstirea 

Sfânta Ana (Orşova) – Cazanele 

Dunării – Mănăstirea Vodiţa – 

Mănăstirea Topolniţa – Târgu Jiu 

– Mănăstirea Polovragi – 

Bucureşti. 

 

 
 

Oltenia de la porţile Cerului 
 

Între 2 şi 11 iulie (10 zile, 9 nopţi) 

 

Însoţitor: Dr. Bogdan GRECU, lector universitar, traducător în engleză, franceză şi 

spaniolă 

 

Preasfinţitul MARC, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa 

Occidentală va însoţi grupul timp de câteva zile. 

 

Preţ : 490 euro 

 

Data limită pentru înscrieri: 15 mai 

 

 



Itinerar detaliat (cu posibile mici modificări) 
 

Deşi condiţiile oferite (cazare şi masă) sunt foarte confortabile, acest pelerinaj şi itinerarul 

său au o dimensiune spirituală.  

 

Ziua 1: Sosire la Bucureşti, transfer de la aeroporturile Otopeni şi Băneasa către centru. 

Vizita oraşului pentru cei care ajung devreme. Cazare în Bucureşti. 

Ziua 2: Vizitarea catedralei patriarhale din Bucureşti, fondată în secolul 17 şi dedicată 

Sfinţilor Împăraţi bizantini Elena şi Constantin. Sfânta Liturghie la Schitul Darvari. Plecare 

spre Mănăstitrea Hurezi, unde vom petrece noaptea. 

Ziua 3: Sfânta Liturghie şi vizitarea Mănăstirii Govora. Vizita mănăstirilor Dintr-un Lemn 

şi Surpatele. Cazare la 

Mănăstitrea Hurezi. 

Ziua 4: Vizitarea mănăstirilor 

Bistriţa şi Arnota, situate intr-un 

cadru natural de o frumuseţe rară, 

pe colinele Carpaţilor. Cazare la 

Mănăstitrea Tismana. 

Ziua 5: Mănăstirea Tismana, 

unul din cele mai vechi centre 

monastice din sudul Carpaţilor. 

Timp liber, slujbe religioase 

împreună cu obştea de maici, 

excursii la schiturile Cioclovina 

(de Jos şi de Sus) în inima pădurii. 

Cazare la Mănăstirea Tismana. 

Ziua 6: Vizitarea mănăstirilor 

Topolniţa şi Vodiţa, în ţinutul în care Dunărea întâlneşte Carpaţii. Seară festivă românească 

într-un hotel cochet pe malul Dunării.  

Ziua 7: Croazieră pe Dunăre: Defileul Dunării, Cazanele Mari. La întoarcere, vizita 

mănăstirii Sfânta Ana (Orşova). Cazare la Mănăstitrea Tismana. 

Ziua 8: Plecare spre Târgu Jiu, unde se 

vizitează ansamblul de sculpturi în aer liber 

ce constitue una din marile realizări ale lui 

Constantin Brâncuşi. Vizitarea casei sale 

natale în satul Hobiţa, univers al culturii 

rurale olteneşti şi leagănul creaţiei lui 

Brâncuşi. Vizitarea mănăstirii Polovragi, 

cu superbele sale fresce. Cazare la 

Mănăstitrea Hurezi. 

Ziua 9: Sfânta Liturghie şi vizitarea 

Mănăstirii Hurezi, capodoperă a stilului 

arhitectonic brâncovenesc şi clasată în 

patrimoniul mondial UNESCO. Cazare în 

Bucureşti. 

Ziua 10: Transfer spre aeroport şi plecarea 

participanţilor. 

 

Pentru cei care vor, există posibilitatea de 

a ajunge la Bucureşti mai devreme de 2 

iulie şi de a rămâne şi după 11 iulie. În 

caz că doriţi acest lucru, nu ezitaţi să ne 

contactaţi. 

 

 



Informaţii practice 

 

Preţul include: transport cu autocar de ultima generaţie, preluare de la aeroport din 

Bucureşti, cazare în camere duble, pensiune completă (începând cu cina în prima seară şi 

terminând cu micul dejun în ultima zi), toate intrările la obiective turistice (inclusiv croaziera 

pe Dunăre), servicii de ghid. 

Preţul nu include: transportul până şi din România, asigurare de călătorie, cheltuieli 

personale. 

 

Pentru înscrieri şi informaţii: 

Bogdan GRECU, e-mail: axios.pilgrimage@gmail.com, tel: + 44(0)28 90976018. 

Gabriela PIPIRIG, mobil: +40 723 980269 sau +40 757 643611. 

Preţul complet trebuie plătit până la 10 iunie (cu un avans de 150€ în momentul înscrierii), 

- fie prin cec, adresat Asociaţiei AXIOS, la adresa : 

Association AXIOS, 27 rue Théodore DUCOS, 33000 Bordeaux, FRANCE 

- fie prin virament bancar, cont IBAN: FR 76 30003 00371 00037262074 80 / BIC: 
SOGEFRPP 
 

Documente de călătorie  

Pentru cetăţenii UE, cartea de indentitate în curs de validitate e suficientă. Pentru celelalte 

naţionalităţi, paşaportul este obligatoriu. 

 

Pentru biletele de avion, iată câteva sugestii: 

 

- WizzAir: www.wizzair.com: de la Dortmund, Eindhoven, Bruxelles, etc. 

- Blue Air: www.smartflying.ro: de la Stuttgart, Bruxelles, London, etc. 

- Tarom: www.tarom.ro: de la Frankfurt, Munchen, Salzburg, Viena. 

- Germanwings: www.germanwings.com  

- Lufthansa: www.lufthansa.de 
 

Vă putem ajuta să găsiţi un mod convenabil de a ajunge la Bucureşti. Nu ezitaţi să ne 

contactaţi! 

  

 Pentru mai multe detalii despre asociaţia AXIOS, vă rugăm să contactaţi associationaxios@free.fr 

mailto:axios.pilgrimage@gmail.com
http://www.wizzair.com/
http://www.smartflying.ro/
http://www.tarom.ro/
http://www.germanwings.com/
http://www.lufthansa.de/
mailto:associationaxios@free.fr

