
         

   
PELERINAJ LA SFÂNTUL DIMITRIE CEL NOU - BULGARIA 

27 IUNIE 2021 
PREȚ 135 LEI 

 
Plecare din Buzău la ora 05:30, din Râmnicu Sărat la ora 06:00, din Focșani la ora 06:30, 
duminică, 27 iunie, spre:  

Ziua 1: Catedrala „Sfânta Treime” din Ruse, Peștera Sfântului Dimitrie cel Nou 
(ale cărui moaște sunt la Catedrala Patriarhală din București), Cetatea Veche Cerven, 
Peștera Orlova Ciuca. 

Sosire Focșani în jurul orei 22:00, în funcție de trafic și formalitățile vamale. 
   
SERVICII INCLUSE: 

• Transport cu microbuz/autocar clasificat; 
• Preot/teolog însoțitor. 

 
SERVICII NEINCLUSE: 

• Intrarea la obiectivele turistice 
 

SĂ LUĂM AMINTE: 
• Pelerinajul nu este excursie sau concediu, ceea ce înseamnă că scopul este diferit de al acestora. Un pelerin datorează a 

pleca la drum cu inima dornică de a călători spre Dumnezeu, Care poate fi aflat mai aproape în anumite locuri. 

• Pelerinajul înseamnă, de asemenea, nevoință și asceză, înfruntarea lipsurilor și a ispitelor, care pot proveni în anumite 

situații. 

• Mănăstirea este locul de nevoință prin excelență, iar cei care merg acolo își asumă faptul că vor intra și ei în rânduiala 

mănăstirii, pentru a se alătura monahilor, fie chiar pentru puțină vreme, în încercarea lor de a-L căuta pe Dumnezeu și a 

intra în comuniune cu El. Aceasta se concretizează prin slujbele de noapte și hrană cu măsură, de două ori pe zi, iar în 

Postul Mare, o singură dată pe zi. 

• Mersul pe jos în cazul unor mănăstiri se încadrează tot în această nevoință, care în anumite situații este inevitabil. Așadar, 

pelerinii trebuie să se asigure că au condiția morală și fizică pentru a parcurge distanțe de până la jumătate oră de mers pe 

jos. 



• Cei care au diverse afecțiuni ale sănătății, sunt datori să le menționeze la înscriere, pentru a primi sfaturile și îndrumările 

angajaților Centrului de Pelerinaje și pentru a nu pune întreg grupul în fața faptului împlinit de a avea nevoie de asistență 

medicală specializată sau de a renunța la anumite vizite.  

• Posibilitățile de cazare în mănăstiri sunt decente, locurile de cazare aerisite și curate, iar așternuturile spălate după fiecare 

găzduire. Aici însă, trebuie avut în vedere faptul că sunt rare cazurile în care mănăstirile dețin camere cu unul sau două 

paturi, majoritatea fiind camere cu 5, 6 sau 7 paturi. Prin urmare, cei care consideră că acest lucru reprezintă un impediment, 

sunt rugați să-l specifice la înscriere, pentru a nu pune întreg grupul, părinții mănăstirii și pe ghid într-o situație neplăcută, 

cerând locuri de cazare, care practic nu există. 

• Orice nelămuriri trebuie adresate personalului centrului, înainte de înscriere, pentru a fi evitate neînțelegerile ulterioare. 

• De asemenea, este bine de avut în vedere faptul că în program pot interveni modificări obiective, ca urmare a condițiilor 

de trafic, sau chiar a programului mănăstirilor, care diferă de la una la cealaltă. 

• Pelerinii sunt rugați să transporte cu ei un singur bagaj personal, de preferință rucsac, pentru a nu fi puși în dificultate atunci 

când va trebui să îl poarte în spate. 

• Este recomandat ca fumătorii să renunțe la fumat în perioada deplasării în Sfântul Munte, ca urmare a scopului 

pelerinajului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plecarea în pelerinaj se va face din fața Catedralei Arhiepiscopale din Buzău 

  

contact@pelerinajebzvn.ro 
                                               Centrul de Pelerinaje „Sfinții  
                                               Împărați Constantin și Elena” 

    
                 www.pelerinajebzvn.ro                                                                                   centruldepelerinaje 
 

Adresa: Str. Obor, Nr. 2, Buzău 
Fix/Fax: 0338 401 594 

Mobil: 0732 320 169 / 0755 054 680 
 

mailto:pelerinajebuzausifocsani@gmail.com

