Bucovina - Drumul
Mănăstirilor (3 zile)
Gura Humorului

Descriere Bucovina - Drumul Mănăstirilor (3 zile) 3*, Gura Humorului
Ziua 1 | 12.11.2021: Bacău - Suceava - Cacica - Voronet - Gura Humorului
Îmbarcare din Bacău și ne deplasăm cu autocarul către Suceava. Aici, vom face popas la celebra cetate care nu a fost
niciodată cucerită prin forţa armelor şi la vestita mănăstire a Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul oraşului şi unul dintre
patronii spirituali ai Moldovei. Calatorim mai departe spre casa memoriala a marelui compozitor Ciprian Porumbescu inaugurată în anul 1953, este amenajată într-o construcţie veche, de mici dimensiuni, singura clădire care s-a păstrat
din fosta casă parohială a satului Stupca (azi Ciprian Porumbescu), locuită de familia preotului, scriitorului şi
militantului român din Bucovina, Iraclie Porumbescu, în perioada 1865-1884. În cele două încăperi - cancelaria
preotului şi bucătăria de vară - este reconstituită atmosfera de epocă prin intermediul unor exponate autentice: pianul
Mărioarei, sora compozitorului, mobilier, fotografii, diverse obiecte care au aparţinut familiei. Pe o bârnă din tavanul
casei încă se mai poate desluşi semnătura lui Ciprian Porumbescu (1853-1883), scrijelită cu briceagul pe când era
copil. În acest mediu tihnit, domnişorul Ţîprian a creat cea mai mare parte din compoziţiile sale, rămase până astăzi
neegalate. Ne imbarcam in autocar spre urmatorul obiectiv, salina de la Cacica, unde ne bucuram de aerosoli si
frumusetea sapaturilor adanci de 44 de metri. Continuam cu Manastirea Humor - unul dintre cele mai importante
popasuri pe care le vom face în universul artei bisericeşti care a consacrat Bucovina ca tărâmul Ierusalimului românesc
. Aici, istoria şi legenda îşi dau mâinile sub zâmbetul binevoitor al artei. În acest cadru mirific, istoria vorbeşte prin
culori, care, la rândul lor, dau sens învăţăturilor de credinţă. Vom afla povestea ctitorului Toader Bubuiog şi al familiei
sale, şi al rolului pe care acest boier l-a jucat în istoria Moldovei. Manastirea Voronet, celebră prin albastrul său,
aceasta are pe peretele vestic reprezentată celebra scenă a Judecăţii de Apoi, care i-a adus supranumele de Capela
Sixtină a Orientului. Ctitorită în timpul lui Ştefan cel Mare însuşi, această mănăstire este unul dintre martorii tăcuţi ai
istoriei neamului nostru şi unul dintre măreţele repere pe care le au arta şi teologia ortodoxă deopotrivă, în întreaga
lume. Cazare hotel 3* Gura Humorului.
Ziua 2 | 13.11.2021: Gura Humorului - Moldovita - Sucevita - Putna - Dragomirna - Iasi
Mic dejun. Calatorim dis-de-dimineata spre Manastirea Moldovita. Originea acestei mănăstiri rămâne învăluită în
negura vremii, tradiția amintind de existența ei încă din timpul voievozilor Mușatini, care au ocrotit-o, la fel precum alti
voievozi de seama ai Moldovei: Alexandru cel Bun, Stefan cel Mare, Petru Voda. Continuam cu Manastirea Sucevita Tradiția așază pe valea râului Sucevița, între dealuri, o biserică din lemn și o schivnicie de pe la începutul veacului al
XVI-lea. Legenda spune că, mai târziu, pentru răscumpărarea a cine știe căror păcate, o femeie a adus cu carul ei tras
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de bivoli, timp de treizeci de ani, piatra necesară actualei construcții. Documentar, mănăstirea este atestată la 1582, în
vremea voievodului Petru Șchiopul. Scurt popas in Marginea, centru turistic renumit pentru ceramica neagra folosita la
fabricarea vaselor. Mai departe, sosim la Manastirea Putna. Potrivit vechilor cronici moldovenești zidirea mănăstirii,
ctitorie a lui Ștefan cel Mare (al cărui mormânt se află aici), a început în anul 1466 și s-a terminat în 1469. Singura
clădire rămasă din vremea Sfântului Voievod Ștefan este Turnul Tezaurului a cărui construcție a fost terminată în anul
1481. În el au fost adăpostite, în vremi de tulburare, odoarele acestui sfânt lăcaș. Ultimul lacas de cult al zilei de astazi,
Manastirea Dragomirna, este un complex mănăstiresc fortificat din România, construit în perioada 1602-1609 de către
mitropolitul Anastasie Crimca al Moldovei. Ea este situată în apropierea pădurii Dragomirna, la o distanță de 12 km
nord de orașul Suceava. Sosim spre seara in Iasi, capitala Moldovei. Cazare hotel 3* Iasi.
Ziua 3 | 14.11.2021: Iasi, tur de oras - Miclauseni - Bacau
Mic dejun. Tur de oras: Catedrala Mitropolitana cu hramul Sfanta Parascheva - biserica catedrala a Mitropoliei Moldovei
si Bucovinei, Manastirea Sfintii Trei Ierarhi ridicata de voievodul Vasile Lupu, Manastirea Golia cu forma de fortareata
tipic medievala si Manastirea Cetatuia cu a sa panorama asupra Iasului. Desigur, nu vor lipsi din turul nostru Parcul
Copou, Sala pasilor pierduti ai Universitatii Alexandru Ioan Cuza si Palatul Culturii. Dupa pauza de pranz la Complexul
Palas, calatorim spre Bacau, unde sosim spre seara, dupa un scurt popas la Castelul Sturza de la Miclauseni, o cocheta
cladire in stil neogotic, construit intre anii 1880-1904 de catre Gheorghe Sturza.

Servicii incluse
- Transport cu autocar licentiat
- 2 nopți cazare cu mic dejun la hoteluri 3*
- Vizitele obiectivelor turistice conform program
- Ghid-însoțitor din partea agenției

Servicii neincluse
- Taxe de intrare la obiectivele turistice si nici ghizii locali pentru acestea
- Taxe hoteliere (se achita direct de turist la receptia hotelurilor unde este cazul)
- Pachet cine: 150 LEI/pers.

Informatii utile
CONDITII FINANCIARE
TARIF FLEXI
TERMENE DE PLATA:
- 30% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 30% din pretul pachetului turistic, in intervalul cuprins intre ziua 3 de la data inscrierii turistului si 45 zile inainte
plecarii;
- 40% din pretul pachetului turistic, cu minimum 21 zile inainte de plecare.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- Anulare gratuita, daca renuntarea se face cu 30 zile inainte de plecare;
- 50% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face in intervalul 30-21 zile inainte de plecare;
- 100% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face cu cel putin 20 zile inainte de plecare.
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TARIF NON-REFUNDABLE
TERMENE DE PLATA:
- 50% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 50% din pretul pachetului turistic pana la expirarea termenului de valabilitate a ofertei.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- 50% din pretul pachetului turistic, dupa primirea serviciilor comandate, daca renuntarea se face pana la expirarea
termenului de valabilitate a ofertei;
- 100% din pretul pachetului turistic, dupa primirea serviciilor comandate, daca renuntarea se face dupa expirarea
termenului de valabilitate a ofertei.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Autocar
Transfer
Cazare
Masa
Mic dejun
Insotitor de grup

Facilitati proprietate
Parcare
Restaurant

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie

Tematica
Familie
Culture history
Traditions customs
Tours
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