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JАШИ – 5 ДАН, 2 НОЋЕЊA

Први дан:
Састанак учесника путовања у Прибоју у 16.00 сати, полазак у 16.30 сати. Полазак
из Београда у 22.00 сата код цркве Вазнесењске (ул. Адмирала Гепрата бр. 19) .
Ноћна вожња кроз Србију и Румунију уз краће паузе ради одмора и царинских
фомалности.
Други дан:
Долазак у манастир Сихастрија, који је изграђен 1655. године, посвећен је
Рођењу Пресвете Богородице. У њему се подвизавао и био игуман чувени старац
Клеопа, велики пријатељ нашег Јустина Поповића, а чији се гроб, управо и налази
у манастирском комплексу. Обилазак манастира Неамет, једног од најстаријих
манастира, који је изграђен у 15. веку. Манастир Владичењ, у коме се налазе
мошти Светог Мине и Свете Недеље. Смештај у Јашију. Ноћење.
Трећи дан:
Одлазак у Саборну цркву на поклоњење моштима Свете Петке. Слободно време.
Посета манастиру Агапиа, који датира из 1437. године, у ком се налази монашко
село. Повратак у хотел.
Четврти дан:
Доручак. Одлазак у Саборну цркву на Свету Литургију крај моштију Свете Петке.
Слободно време. Полазак за Србију, ноћна вожња.
Пети дан:
Долазак на полазно одредиште у планирано време.

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО ОСОБИ ИЗНОСИ: 159 еур

плаћање се врши у динарској противвредности попродајном курсу Raiffeisen
banke на дан уплате
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У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО:
- Превоз аутобусом високе туристичке класе на релацији наведеној у програму,
- Смештај у хотелу са 3*, услуга према програму путовања (2 ноћења са
доручком);
- Услуге стручног туристичког водича у току путовања
- Обиласци према програму путовања
- Трошкови организације путовања
У ЦЕНУ НИЈЕ УРАЧУНАТО:
- путно здравствено осигурање
- лични трошкови.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: 30% приликом резервације, остатак најкасније 10 (десет)
дана пре поласка.
НАПОМЕНА: програм је рађен на бази 50 путника. Организатор путовања
задржава право промене програма путовања услед непредвиђених објективних
околности (нпр. гужва на граници, гужва у саобраћају, затварање неког од
локалитета предвиђеног за обилазак, промене у визном режиму,...) потписник
уговора о путовању или представници групе путника обавезни су да све путнике
упознају са уговореним програмом путовања, условима плаћања и Општим
условима путовања организатора путовања. Организатор путовања има право
отказа путовања, најкасније 5 дана пре термина поласка.

Организатор путовања је Туристичка агенција ЕГИНА ТРАВЕЛ,
лиценца ОТП 10/2018 ОД 14.02.2018.
Уз овај програм важе Општи услови путовања
Туристичке агенције ЕГИНА ТРАВЕЛ.

