ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ ARGEŞ "BASARAB I“ A CMRR

Grupul de turism
,,Floarea de colţ “

28--29 aprilie 2018
28

,,A face turism înseamnă a
merge să cauţi foarte departe
dorul de a te întoarce acasă.’’

Excursie documentară pe itinerariul:
PITEȘTI –CERNAVODĂ
CERNAVODĂ-MĂNĂSTIREA DERVENTDERVENT-MĂNĂSTIREA SFÂNTUL
ANDREI –ADAMCLISIADAMCLISI- ME
MED
DGIDIA
GIDIA--CHEILE DOBROGEI
DOBROGEI-TULCEA--MĂNĂSTIREA COCOȘTULCEA
COCOȘ-HÂRȘOVA
HÂRȘOVA--FETE
FETEȘȘTI
TI--CERNAVODĂ
CERNAVODĂ--PITEȘTI

COSTUL EXCURSIEI = 255 LEI /PERSOANĂ

-Transport -90 lei(inclusă cazarea și masa șoferului)
CAZARE -70 lei/persoană- Tulcea -cu micul dejun înclus)
-Masa de prânz –(2 ) = 40 lei /persoană
Cină festivă-50 lei /persoană
(Vin,Țuică, Apă minerală,cafea)-5lei

Monumentul de la Adamclisi –
Trofeul lui Traian

Mănăstirea Cocoș

AUTOCAR 50 DE PERSOANE(TOTAL Km-1000(PREȚ /KM-4 LEI)

Președintele Asociației
col.rtr. Ilie STOICA

Hotel CYGNUS-Tulcea

Manastirea Dervent este un loc cunoscut de
pelerinI, dar care a devenit celebra în anul
2017, când acolo a fost înmormântat îndragitul
interpret de muzică populară, Aurelian Preda

In ultimii ani, cat s-a luptat cu
boala, Aurelian Preda si-a cautat
linistea la manastire.
Era fiu duhovnicesc al M ănăstirii
Dervent din judeţul Constanţa,
acolo unde a fostî nmormântat.

Dintre cele patru Sfinte Cruci care au existat ini ţial
la Dervent, una mare şi trei mai mici, dup ă cum
spune tradiţia "crescute din p ământ", în prezent se
mai află două: cea mare, care are puteri
tămăduitoare, este ad ăpostită în paraclisul din
partea stângă a bisericii, iar cea mic ă se află în
afara bisericii, în stânga altarului şi la ea se
vindecă animalele bolnave. Celelalte dou ă cruci
mici au fost scoase din p ământ, după cum arată
legenda, în timpul st ăpânirii otomane.

Fotografie de grup în fața Mănăstirii Sfântul Andrei din localitatea Ion Corvin

Considerată „Bethleemul creştinismului românesc”, Peştera Sfântului Apostol
Andrei este cea mai veche biserică creştină de pe teritoriul României.
Peştera Sfântului Apostol Andrei este aşezată într-o
poiană din pădurea Migilet, din marginea localităţii
Ion Corvin, judeţul Constanța, în vechea provincie
romană Scythia Minor, la numai câţiva kilometri de
cetatea antică Adamclisi şi de monumentul
Tropaeum Traiani.

Monumentul Tropaeum Traiani este
impresionant, iar parcul ridicat în jurul său
oferă spaţiu pentru numărul mare de turişti.
Este unul din cele mai impresionante
monumente antice de la noi din ţară .A fost
ridicat după războiul din 101-102, pentru
cinstirea împăratului Traian.
În apropiere, la 2 km, se află şi o cetate
romană, ridicată pe ruinele uneia dacice, şi
aceasta putând fi vizitată. Mai sunt şi alte
monumente istorice, morminte, o bazilică şi
locuinţe vechi de 2.000 de ani.

Meniul Zilei la Restaurantul Perla Dobrogei Medgidia

La Monumentul Eroilor din Medgidia
grupul de turiști a organizat o
manifestare de suflet pentru evocarea
faptelor de arme ale înaintașilor români
care au dus la înfăptuirea României Mari.

Din volumul de versuri
,,Calendarul Sufletului meu,,
poetul și epigramistul
Col.rtr. Constantin Mândruță
a recitat poeziile dedicate
eroilor neamului

Membrii Corului Veteranilor Militari

Tulcea, poarta Deltei Dunării
un oraș interesant ce oferă numeroase
posibilități de petrecere a timpului liber!

Hotel Cygnus
Grupul de turiști a fost cazat la
Hotel Gygnus. In salonul mare al
restaurantului s-a organizat o cină
festivă unde a dominat voia
bună,dansul și muzica de calitate.
RO MÂNIA
CADRE MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
ASOCIAŢIA
,, ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ARGEŞ “ BASARAB I
-Asociatie de utilitate publică-

Mesaj de suflet
Doamnei Camelia UNTARU
manager/ Hotel Cygnus

Consiliul Director al asociației în numele Grupului de
Turism ,, Floarea de Colț,, vă adresează sincere
mulțumiri pentru organizarea excelentă a mesei
festive din 28 APRILIE 2018.

Președintele Asociației
col.rtr. Ilie STOICA

Biserica cea mare a Mănăstirii Cocoș este singura din
România, poate chiar și din Europa, al cărui interior este
pictat total cu mozaic pe fond din aur de 24 de karate,

