SOOLi ylpeänä esittää:
Ensi kesän pyhiinvaellus- ja virkistysmatka Romaniaan ja Moldovaan 3. - 11.6.2014
UUSITTU OHJELMA, EDULLISEMPI HINTA
Lähde kanssamme tutustumaan viiteen Romanian maakuntaan ja myös Moldovaan!
O	


!
Ohjelma	

3.6.2014 Lento Helsinki-Bukarest. 	


Vierailu Kansan palatsissa, joka tunnetaan paremmin
diktaattori Ceausescun Sosialismin palatsina.
Monumentti on Pentagonin jälkeen Maailman toiseksi
suurin rakennus. Lounas tunnelmallisessa
keskustaravintolassa, jonka jälkeen vierailu
patriarkaatin kirkossa. Majoittuminen 4 tähden
keskusta-hotelliin ja illalla kävelykierros Bukarestin
historiallisessa keskustassa.	

4.6.2014 Matkataan Sibiuun, Transilvanian
kauneimpaan kaupunkiin, joka oli II maailmansotaan
saakka Transilvanian saksilaisten keskus. Matkalla
käydään Curtea
de Argesluostarissa,
johon on
haudattu
Romanian

kuningasperheen
jäseniä. Majoittuminen Sibielin kylään ja perinteinen
maalaisillallinen.	

	

5.6.2014 Käynti Sibielin kylässä olevassa
romanialaisten lasi-ikonien museossa.
Ajomatka Cluj-Napocaan, Transilvanian
historialliseen pääkaupunkiin, joka on
yhä yksi Romanian kulttuurin ja talouden

keskuksista. Matka jatkuu Maramureksen maakuntaan,
missä majoittuminen ja perinteinen illallinen. 	


6.6.2014 Vierailut paikallisten taiteilijoiden,
luumubrandyn valmistajan sekä hatuntekijän luona.
Käynnit Desestin puukirkossa ja Hilpeällä
hautausmaalla. Halukkaille illalla mahdollisuus käydä
tutustumassa kommunismin ajan vankilaan Sighetissä.
Majoittuminen ja illallinen samassa paikassa kuin 5.6..

!

7.6.2014 Lähtö Bukovinan maakuntaan. Matkalla
käynti Bogdanan kirkossa

vuodelta 1710,
Birsanan luostarissa
ja lopuksi
Voronetsin luostarissa, jota kutsutaan Idän Sikstiuksen
kappeliksi.
Matkalla
ylitetään
Prislopin sola
1400 metrin
korkeudessa
ja kuljetaan
Ciocanestin

kylän halki, joka on tunnettu kauniisti koristelluista
taloistaan. Majoittuminen Gura Humoruluin kylässä.
8.6.2014 Tutustumista perinteisiin, myös ulkoa
maalattuihin Bukovinan luostareihin, Moldovitsaan
(luostarissa oppaana ihastuttava nunna Tatiana) ja
Sucevitsaan. Käynti perinteisiä pääsiäismunia
valmistavan taiteilijan luona ja matkaaminen Iasin
kaupunkiin,
Moldavian
maakuntaan.
Majoittuminen
hiippakunnan
hotelliin sekä illalla
viininmaistiaiset ja
illallinen Cetatsuian
luostarissa.

!

9.6.2014 Aamulla
mahdollisuus
osallistua
palvelukseen
hiippakunnan
kirkossa. Aamiaisen
jälkeen
kaupunkikävely ja käynti tuossa hiippakunnan
kirkossa. Lähtö Moldovan pääkaupunkiin Chisinauhun.
Matkalla pysähdys Cricova-yrityksessä, Moldovan
"Alkossa", joka on yksi Maailman suurimmista
viinikokoelmista;
lounas ja
viininmaistiaiset.
Majoittuminen
Chisinaussa Best
Western Flower
Hotellissa.

!

10.6.2014 Aamiaisen jälkeen kaupunkikiertoajelu ja
sen jälkeen vapaata aikaa. Jäähyväisillallinen ja sama
majoitus.

!

11.6.2014 Aamiainen ja lentokenttäkuljetus.
Hinta n. 760e - 950e lähtijämäärän mukaan,
1hh-lisä 160e.
Lisäksi lentoliput Helsinki-Bukarest 3.6.2014 ja
Chisinau-Helsinki 11.6.2014
Hintaan sisältyvät:

puolihoito (paitsi 7.6.: aamiainen, Gura Humoruluin
kylässä hyvät illastamisvaihtoehdot), majoitus 2hh,
ohjelman mukaiset palvelut, oma (englanninkielinen)
opas ja bussi koko ajan mukana, opastukset tulkataan
tarvittaessa suomeksi. 	

Vastuullinen matkanjärjestäjä: www.culturalromtour.co
mTilattu ryhmämatka, ei suomalaista
matkanjärjestäjää, vaan jokaisella osallistujalla on
oltava oma matkavakuutus, jolla hän turvaa
takaisinmaksun siltä varalta, ettei pääse osallistumaan
matkalle.
Pyydä tarkempi englanninkielinen ohjelma:
masha.franken(at)gmail.com
Lentoliput kannattaa ostaa pikimmiten, koska
kyseessä ei ole menopaluulento. Matkan maksaminen
tulee vasta keväällä ajankohtaiseksi. Tarkemmat
ohjeet matkalaisille.

Ilmoittauduthan mukaan! Bine ai venit!

