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Excursie la MEDJUGORIE
Atractii:
Medjugorie, Mostar,
Sarajevo, Dubrovnik, Belogradcik

Tarif:

249 Euro pers in Dbl / Twin and Trpl
Plecare: 01 octombrie 2019

Ziua 1. Plecare din Bucurtaesti, ora 6.30, din parcarea de la P-ta Victoriei pe
traseul Pitesti – Slatina – Craiova – Drobete Tr. Severin – Belgrad. Seara tur de
oras si plimbare piertonala in “Orasul Alb” – Belgrad . Vom vedea catedrala Sf.
Sava, centrul istoric si fortareata Kalemegdan. Cazare in Belgrad.
Ziua 2. Mic dejun. Plecare catre Bosnia Hertegovina. Dupa amiaza vom face
popas si plimbare pietonala in capital Bosniei – Sarajevo, capitala entității
Federației Bosniei și Herțegovinei. Capitala este înconjurată de Alpii Dinarici și
situată de-a lungul râului Miljacka, în inima Europei de Sud-Est și a Balcanilor.
Orașul este renumit pentru diversitatea culturală și religioasă tradițională, adepții
Islamului, Ortodoxiei, Catolicismului și Iudaismului coexistând de-a lungul
secolelor. Datorită acestei lungi și bogate istorii de varietate religioasă și culturală,
Sarajevo este adesea numită "Ierusalimul Europei" . A fost, până în ultimul secol al
XX-lea, singurul mare oraș european care avea o moschee, o biserică catolică, o
biserică ortodoxă și o sinagogă din același cartier. Orașul “modern” a apărut ca o
fortăreață otomană în secolul al XV-lea. Sarajevo a atras atenția internațională de
mai multe ori pe parcursul istoriei sale. În 1885, Sarajevo a fost primul oraș din
Europa și cel de-al doilea oraș din lume ( dupa San Francisco) care avea o rețea
de tramvaie cu program integral. În 1914, a fost locul asasinării Arhiducelui din
Austria care a declanșat primul război mondial. Șaptezeci de ani mai târziu, a
găzduit Jocurile Olimpice de iarnă din 1984. De aproape patru ani, din 1992 până
în 1996, orașul a suferit cel mai lung asediu al unui oraș din istoria războiului

modern în timpul războiului bosniac pentru independență.
Seara, sosire si cazare la Medjugorie.
Ziua 3. Mic dejun. O zi dedicata locului sacru – Medjugorie, unul dintre cele mai
cunoscute locuri sacre din lume în care pelerinii și vizitatorii vin să-și recapete
forțele intermediare pentru a depăși dificultățile vieții. Veti vedea un loc plin de
pace și tăcere care îi marcheaza pe vizitatori și rămâne cu ei pe tot parcursul vieții.
Orașul este situat in vestul Hertegovinei, la 25 km sud de Mostar, aproape de
granița cu Croația. Medjugorie este cunoscut ca un loc unde pelerinii vin să se
închine Fecioarei Maria. Ea este cunoscută aici ca Madonna din Medjugorje.
Orașul a devenit un loc de închinare reală a vieții religioase. Evenimentele au
început aici în 1981, când o femeie cu un copil bratele ei a apărut în fața unui grup
de 6 persoane, și le-a făcut să se apropie de ea, dar au fost speriate. A doua zi,
patru oameni au văzut Fecioara Maria, au vorbit cu ea și s-au rugat. Se crede că
mesajul ei adresat copiilor poartă o formă de sfințenie și dragoste, care îi ajută pe
tot parcursul vieții lor. Ea le adresează cuvintele: "Doamne, dragii mei copii.
Marcati de aceste mesaje de la Fecioara Maria, oamenii din toată lumea au
început să se adune și să se roage. Până acum a lăsat mai mult de o mie de
mesaje. La început mesajele au apărut aproape în fiecare zi. Mulți oameni au
acceptat mila lui Dumnezeu în inimile lor în acest loc sacru și au obținut motivația
de a trăi o viață mai bună și demnă.
Ziua 4. Mic dejun. Timp liber la dispozitia uristilor in Medjugorie sau excursie
optional in capitata turistica a Croatiei – Dudrovnik, fosta republica maritime
Ragusa, oras ce face parte din Patrimoniul UNESCO unde puteti admira: Cetatea,
Catedrala, zidurile orasului vechi, Biserica Sf. Vlaho (patronul spiritual al orasului),
turnul cu ceas, Manastirea Franciscana (cu cea mai veche farmacie din lume).
Seara, sosire si cazare la acelasi hotel in Medjugorie.
Ziua 5. Mic dejun. Plecare catre Serbia. Popas in orasul istoric Mostar situat in
valea adâncă a râului Neretva, dezvoltat în secolele 15 și 16 ca oraș de frontieră
otomană și în perioada austro-ungară în secolele XIX și XX. Mostar este cunoscut
de mult timp pentru vechile sale case turcești și Podul Vechi, “Stari Most”, simbol
al orasului. În conflictul din anii 1990, totuși, cea mai mare parte a orașului istoric și
a Podului Vechi, proiectat de renumitul arhitect Sinan, a fost distrus. Podul Vechi a

fost reconstruit recent și multe dintre edificiile din Orașul Vechi au fost
restauratesau reconstruite cu contribuția unui comitet științific internațional stabilit
de UNESCO. Zona veche a orasului, cu trăsăturile sale arhitecturale pre-otomane,
orientale otomane, mediteraneene și vest-europene, este un exemplu remarcabil
de așezare urbană multiculturală. Podul Vechi reconstruit și centrul istoric din
Mostar reprezinta un simbol al reconcilierii, al cooperării internaționale și al
coexistenței diferitelor comunități culturale, etnice și religioase, locul și motivația de
a trăi o viață mai bună și demnă.
Seara sosire si cazare in orasul Cacak.
Ziua 6. Mic dejun. Plecare catre tara. Se tranziteaza Bulgaria. Vom face popas la
Belogradcjk pentru a admira stacile si fortareata Kaleto.
Stâncile Belogradchik sunt formaţiuni stâncoase formate în urma erodării straturilor
de gresie şi de conglomerate Triassice. Stâncile Belogradchik se întind pe o
lungime de aproximativ 30 km, au o lăţime cuprinsă între 3 şi 5 km şi o înălţime de
200 m. Încântătorul monument natural a fost sculptat de apa de ploaie şi de vânturi
de-a lungul unei perioade de 200 de milioane de ani, transformând piatra diformă
în sculpturi ce aduc cu creaturi mitice, siluete umane, animale şi paăsări. Stâncile
Belogradchik au fost declarate monument natural încă din 1949.
Cetatea Belogradchik, cunoscută și sub numele de Cetatea Kaleto, este cel mai
vizitat obiectiv turistic din zonă, alături de Stâncile de la Belogradcik. Cetatea este
așezată la poalele unei formațiuni de roci spectaculoase. Unele dintre stânci ajung
până la 200 de metri înălțime, iar cele care servesc drept zid pentru cetate sunt de
70 de metri înălțime.
Ceatea există din secolele 1 – 3 d.Hr., fiind construită de romanii care au realizat
mai multe drumuri prin peninsula balcanică. Misiunea cetății Belogradchik era una
simplă: avea rolul de a controla și păzi drumul de invadatori. Zidurile au o grosime
de peste 2 metri și măsoară până la 12 metri înălțime. Cetatea are o suprafață
totală de 10.000 mii de metri pătrați, iar de-a lungul timpului a fost folosită inclusiv
de bizantini sau otomani.

Pretul include:
•

·transport cu autocar, clasificat

Pretul nu include:
•

asigurari (storno, medicala)

international*;

· intrarile la obiectivele turistice

· 5 cazari cu mic dejun in hotel

si serviciile

de 3*

ghizior locali;

· vizitele cuprinse in program;

· ghid local – aprox 10 euro/pers

· ghid insotitor din partea

( la cerere)

agentiei (insotitorul nu are

· excursiile optionale: Excursie la

dreptul de a oferi explicatii la

Dubrovnik (35 eur).

obiectivele turistice din

· Supliment camere single – 110

strainatate);

Euro

Pretul este calculat pentru un grup minim 35 pers. Pentru un grup mai mic de 35 de
persoane se va achita o diferenta de 30euro/pers.
· Repartitia camerelor se face de catre receptia hotelului. Camerele triple pot fi: cu 3
paturi de acelasi fel; 2 paturi de acelasi fel si unul pliant; un pat matrimonial si unul
pliant. Structura camerelor triple se stie numai la fata locului;
· Unitatile de cazare sunt clasificate conform normelor de clasificare locale
· Deoarece legislatia din tarile vizitate nu permite decat ghizilor din aceste tari (ghizi
locali) sa ghideze in muzee si la celelalte obiective turistice, ghidul roman va face o
prezentare in autocar. Conducatorul de grup poate modifica programul in functie de
anumite conditii obiective urmand ca pana la sfarsitul excursiei programul sa se
efectueze in integralitatea lui ;
·In cazul nerealizarii grupului minim programul turistic poate fi anulat sau modificat,
turistii avand posibilitatea de a alege participarea la programul initial sau mutarea pe
un alt program turistic.
·Ghidul de turism insotitor poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice,
precum si ordinea zilelor din programul turistic, dar fara a afecta structura programului.
·In eventualitatea in care conditiile meteorologice nu permit vizitarea unui obiectiv
turistic din program, acesta va fi inlocuit sau anulat.
·Pentru ghidaj in interiorul obiectivelor turistice, pe teritoriul Romaniei si in strainatate,
turistii pot solicita serviciile ghizilor locali, ceea ce poate genera costuri suplimentare,
in functie de fiecare tara sau oras.
· Pentru inscrierile la programele AUTOCAR se achita un avans de 50 Euro/persoana,
50% din pachetul turistic cu 60 zile inaintea plecarii si diferenta pana la 100% cu 30
zile inaintea plecarii.

