PELERINAJ 1 ZI
MANASTIRILE TARICENI SFINTII VOIEVOZI CHIROIU
Slobozia, Romania

Descriere PELERINAJ 1 ZI MANASTIRILE TARICENI - SFINTII VOIEVOZI - CHIROIU,
Slobozia, Romania
PELERINAJ 1 ZI MANASTIRILE TARICENI - SFINTIIVOIEVOZI - CHIROIU - CRUCEA DE LACOSLOGENI
DATA : 01.03.2020 (DUMINICA)
PRET : 90 LEI / PERS
Program: Plecare ora 07:00 din Bucuresti(Piata Unirii - Aleea Dealul Mitropoliei).
Pe traseul nostru, vom vizita:
Manastirea Cernica este cel mai mare asezamant monahal de cultura, spiritualitate si arta religioasa din Tara
Romaneasca, fiind totodata locul unde au trait Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfantul Cuvios Gheorghe de la
Cernica si Sfantul Cuvios Irodion de la Lainici. Construita pe doua ostroave, manastirea este inclusa in Lista
monumentelor istorice din Romania si a fost ctitorita in anul 1608, de catre Cernica Stirbei si sotia lui, Chiajna.
Constructia a fost amplasata pe locul unde, acum 5.000 de ani, locuiau triburi neolitice.
Manastirea Tariceni a fost infiintat in 2001 si are hramul Sfantul Mare Ierarh Nicolae. Biserica a fost transformata
cu timpul in manastire de egumeni greci si romani, care apartinea Parohiei Odaia Vladichii (azi Sultana). Pe un deal
din vecinatatea bisericii exista o troita ridicata in anul 1850, inchinata Sfintei Mucenite Filofteia, imitand in
miniatura biserica.Troita a adapostit moastele sfintei Mucenite Paraschiva intr-o perioada intunecata din istoria tarii
noastre.
Manastirea Izvorul Tamaduirii Coslogeni este un loc in care merita sa te opresti fie chiar si pentru un scurt
timp. Aceasta se aflata pe drumul de la Calarasi spre Fetesti, aproape de bratul Borcea al Dunarii, aproape de
kilometrul 14. Surpriza vine o data ce treci pragul si vezi Sfanta Cruce. Realizata din piatra, Sfanta Cruce dateaza
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din anul 1734, din timpul domniei Constantin Mavrocordat. Considerata pentru o lunga perioada de timp ca fiind o
cruce de hotar, ea a fost ocrotita de localnici care - cu sprijinul preotului paroh din satul Coslogeni si al
credinciosilor care veneau din toata tara sa se inchine aici - au ridicat deasupra ei un lacas de rugaciune si de
slujire. Sfantul lacas, realizat din lemn, in stil maramuresean, a fost ridicat in doar paisprezece luni si este ctitoria
domnului Stefan Poenaru, membru in Adunarea Eparhiala a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor. Pictura a fost
realizata de Marian Nan, pictor din municipiul Calarasi.
Manastirea Libertatea cu hramul Sfanta Treime isi trage denumirea de la numele fostului
satLibertatea, format doar din deportati, stramutati ulterior in localitatilevecine.Manastire ortodoxa cu
obste de maici, aceasta a fost ridicata intre anii1936-1942, prin osteneala preotului Nicolae Brebeanu,fiind
sfintita la data de 26 octombrie 1942 de catre Preasfintitul CosmaPetrovici, episcopul Dunarii de Jos.In
biserica sunt pastratemai multe Sfinte Moaste: Particele de la Sfintii 14.000 de Prunci ucisi laIerusalim din porunca lui
Irod, de la Sfintii Parinti ucisi de persi in anul650 si de la Sfintii Inochentie si Focsa din Odessa.
Manastirea Sfintii Voievozi din Slobozia este cea mai veche manastire existenta in cuprinsul Episcopiei Sloboziei
si Calarasilor si totodata, cel mai vechi asezamant monahal din intregul cuprins al Campiei Baraganului. Biserica a
fost zidita pe o mosie primita de catre postelnicul Enache Caragea, in anul 1616. Pentru a lucra pamantul
manastirii, langa manastire au fost adusi mai multi robi, cu aceasta ocazie, ei fiind scutiti de toate darile si taxele.
De la slobozirea acestora de dari si-a luat si locul actual numele - Slobozia.
Manastirea Balaciueste considerata unul dintre cele mai reprezentative ansambluri manastiresti, definitoriu
pentru eparhia Sloboziei si Calarasilor. In vara anului 1927, s-a hotarat intemeierea acolo a unei manastiri, cu atat
mai mult cu cat in intreg Baraganul nu mai exista vreo manastire, inca din vremea lui Cuza-Voda. Manastirea
Balaciu a fost intemeiata la 29 mai 1929, fiind ctitorita de Episcopul Gherontie Nicolau.
Manastirea Chiroiu este un asezamant monahal ialomitean de data recenta, ridicat pe terenul donat de familia
Ionita din Bucuresti in anul 1998. Viata spiritual a manastirii, impletita cu activitati precum croitorie, broderie,
picture, imbogatesc sufletul celor care calca pragul manastirii.
Pretulinclude: Transportautocar clasificat intern si international, ghid de turism atestat.
Pretul nu include: cheltuieli personale.
Plata integrala la efectuarea rezervarii. Modalitati de plata: cash inagentiile CISTOUR, prin transfer bancar
(internet banking) sau la casieriileBANCA TRANSILVANIA. Excursia trebuie achitata integral inainte de plecare.
Grup minim 45 persoane
Tarife copii :
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif(60 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita85% din tarif (80 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achita pretintreg.
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;
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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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