Јаши – Света Петка
Program putovanja
ЈАШИ
– на Лазареву суботу и Цвети – 08.04/13.04.2020.
1. ДАН – Полазак у послеподневним часовима из Београда. Дневна и ноћна вожња кроз
Румунију са успутним паузама и граничним формалностима.
2. ДАН – Долазак ујутру у један од манастира округа Њамц где је предвиђен смештај.
Обилазак манастирског комплекса. Ноћење.
3. ДАН – Литургија, а потом одлазак до преостала два од три манастира која нисмо обишли
претходнни дан (манастира Сихастрија , Секу , Њамц) . Одлазак у Јаши и смештај у хотел 2*
или 3* у ширем центру града. Ноћење
4. ДАН – Св. Литургија крај моштију Свете Петке, а потом и акатист светитељки. Обилазак
цркве Светог Спиридона која се налази у оквиру болнице, манастира Света три јерарха и цркве
Светог Николе у центру Јашија. Ноћење у истом хотелу
5. ДАН – Св. Литургија крај моштију Свете Петке, и полазак према Србији у поподневним
часовима. Ноћна вожња
6. ДАН – Очекиван долазак у Београд у послеподневним часовима.

Aranžman obuhvata
Превоз аутобусом туристичке класе
2 ноћења у хотелу 2* или 3* по програму у 1/2 , 1/3 или 1/4 собама са купатилом
1 ноћење у манастирским конацима неког од манастира округа Њамц (некатегорисан
смештај).
Водство и организацију пута
Доплата за једнокреветну собу у хотелу – 5500 дин. по особи (није могуће у манастиру)
Доплата за додатно место у аутобусу – 7000 дин. по особи

Aranžman ne obuhvata
Оброке
Индивидуалне трошкове путника
Међународно здравствено осигурање
Доплата за 1/1 собу у хотелима – 50% од цене (у конацима није могуће)
Доплата за додатно место у аутобусу – 7000 дин. по особи
Напомена: Молимо да своје помјанике испишете у више примерака пре поласка на
путовање, и исповедите се код свог свештеника уколико за то имате потребу.
Духовник путовања ће свакако бити на располагању.

Način plaćanja
Плаћање је у динарима на рачун агенције који се добија уз уговор са инструкцијама за
плаћање. Могуће је плаћање на рате до поласка без чекова или до 15.06.2020. уз чекове или
административну забрану, али са уплатом депозита од 30%.

Ostalo
Агенција задржава право отказа аранжмана у случају недовољног броја путника најкасније 7
дана пред полазак, и измену редоследа обилазака и смештаја због непредвиђених околности.
Смештај може бити исте или боље категоризације.

Organizator puta
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Lovćen, licenca OTP
259/2010. Fun travel je ovlašćeni subagent

