
 

 
Mărturie prin prietenie 

 

 
 
La invitația părintelui Mircea Deac, preot paroh al parohiei “Sfântul Bartolomeu” din Frankfurt, cu 
binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofian Brașoveanul, în perioada 29-31 martie 2019, va avea 
loc o excursie la Frankfurt, pentru a vizita frumosul oraș de pe râul Main. Situat in mijlocul 
Germaniei,  Frankfurtul impresionează prin măreția, cultura şi diversitatea sa, oferind de la 
experiențele Zgârie-Norilor până la străduțe vechi cu case pitoreşti, precum şi oaze de linişte pe 
malului râului Main. Haideți să ne bucurăm împreună de o zi petrecută  într-un oraş “la înălțime”, 
plin de cultură, muzee şi obiective turistice. Totodată, excursia este prilejuită și de pelerinajul de 
la Limburg, care se organizează an de an în duminica Sfintei Cruci. O parte importantă din Sfânta 
Cruce a fost adusă aici de la Ierusalim în secolul al XIII-lea și se află până astăzi în proprietatea 
Muzeului Episcopiei Catolice din Limburg. 
 

Înscriere 
  

● Cei interesați sunt rugați să completeze formularul online pâna pe data de 

1 martie 2019: https://goo.gl/forms/XMMc2qfSH6DSOmG92 

  

● În funcție de locurile de cazare libere disponibile, doritorii vor primi confirmarea 

posibilității de participare pe email. Apoi participantul va fi rugat să plătească taxa de 

participare 50€. Locul de cazare se confirmă abia după ce este plătită taxa de 

participare, pe contul: 

 

 

Rumanische Orthodoxe Metropolie 

IBAN: DE48 5765 0010 0098 0549 50 

BIC: MALADE51MYN 

Sumă: 50€ 
Detalii plată: Taxa participare Excursie ATORG Frankfurt 2019 

 

https://goo.gl/forms/XMMc2qfSH6DSOmG92
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Program 
  

Vineri 29.03.2019 

 

      Ajungerea participanților. 

 

Sâmbătă 30.03.2019 

 

10:00 - 17:00   

                    Vizitarea orașului Frankfurt. Câteva obiective propuse: 

❖ vizitarea terasei panoramice Main Tower (7,5€/pers) 

❖ o plimbare prin oraşul vechi şi pe malul râului Main 

❖ masa de prânz (la restaurantul vegan VEVAY, Neue Mainzer Str. 20) 

❖ vizitarea muzeului  Ikonen-Museum Frankfurt 

❖ plimbare cu vaporul pe râul Main  (€€€) 

 

                17:00-21:00 

     Vecernia și seară duhovnicească cu părintele Mircea Deac pe tema Voia lui Dumnezeu 

versus voia noastră 

21:00     

    Cina de tip bufet va fi servită la parohia Frankfurt.        

  

Duminică 10.02.2019 

09:00   Utrenia și Sfânta Liturghie 

12:00     Agapă  

13:00 Plecare spre Limburg 

18:00 Plecarea participanților 

  

Transport 

● Fiecare participant în parte este responsabil de propriul transport. 

● După înscrieri, vom încerca să facem astfel încât cei care vor călători cu mașinile proprii, să 

poată lua și alți participanți cu ei. 

● Transport Frankfurt →  Limburg și retour: ne vom împărți în câteva mașini a unor oameni 

din parohia Frankfurt 

 

Cazare 

Cazarea va fi la hotelul QGreen Hotel Frankfurt. Aici am rezervat 3 camere la hotel pentru 

10 persoane, astfel: o cameră de 4 persoane și 2 camere de 3 persoane. Fiecare cameră are 

baie proprie. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Altstadt_(Frankfurt_am_Main)
https://vevay.net/
http://www.ikonenmuseumfrankfurt.de/
https://www.melia.com/de/hotels/deutschland/frankfurt/qgreenhotel-by-melia/index.html?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc239953592770%7Cme%7Ckqgreenhotel%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca50891321995%7Cg1017395513&&gclid=Cj0KCQiAh9njBRCYARIsALJhQkFbv7f1P3UBw4ghGGSVaOFQ23Sd5KT6YkZWF3bMVxrz1mkLvI5gSwgaAr8-EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Mese 

● Masa de sâmbătă: 

Mic dejun: luăm micul dejun la parohie, gratuit 

Prânz: vom merge la restaurantul vegan VEVAY, Neue Mainzer Str. 20 (fiecare își 

va plăti consumația). Meniul poate fi consultat aici 

Cină: cina la parohie, gratuit 

 

● Masa de duminică: 

Prânz: la parohie, gratuit 

Costuri 

● Taxa de participare este: 

○  50€  pentru cei care doresc și cazare. Taxa acoperă: 

● Mese: costurile prânzului de sâmbătă vor fi suportate de fiecare participant în parte 

● Transportul: costurile vor fi suportate de fiecare participant în parte. 

● Consumația proprie: este suportată de fiecare în parte 

 

 

Adresă cazare: 
Katharinenkreisel (Opelrondell)  
60486 Frankfurt 

Adresă parohie Frankfurt: 

Funckstraße 14, 60486 Frankfurt am Main 
 

 

 

 
 

Persoană de contact: 
Voluntar ATORG: Luiza Antonescu  

Telefon: +49 177 1763241 

Email: luiza_antonescu2000@yahoo.com 

 

Vă așteptăm cu bucurie, 

Echipa ATORG 

https://vevay.net/
https://vevay.net/files/downloads/menu_DE.pdf

