
 

 
La invitaţia părintelui Gheorghe Laurenţiu Precup, preot paroh al parohiei “Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Berna, cu binecuvântarea Preasfinţitului Sofian Brașoveanul, în perioada 8-10 
februarie 2019, va avea loc o excursie la Berna, pentru a vizita un oraș frumos din Elveţia, dar și a 
întări legăturile dintre tinerii ortodocși români din Germania, Austria și Elveţia, dar nu numai. 
Orașul Berna este capitala Elveţiei și un oraş deosebit care se remarcă mai ales prin trăsăturile sale 
medievale.  
 
Totodată, excursia este prilejuită și de două conferinţe cu invitaţi de excepţie în cadrul parohiei               
din Berna. Cele două conferinţe vor avea loc sâmbătă, respectiv duminică. Unul dintre invitaţi este               
domnul Dan Puric, un actor și regizor român, apreciat de publicul român cât și de cel străin mai                  
ales pentru spectacolele sale de pantomimă. În prefaţa unei cărţi al cărei autor este, este denumit                
rapsodul bucuriei și ortodoxul îmbisericit mărturisitor. Al doilea invitat este medicul Pavel Chirilă,             
profesor universitar, specialist în bioetică şi promotor al conceptului de medicină creștină. 
 
Înscriere 
  

● Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul online pâna pe data de 
20 decembrie 2018: 

https://goo.gl/forms/ulmd6Jlddst4xJR53 
  

● În funcţie de locurile libere disponibile, doritorii vor primi confirmarea posibilităţii de            
participare pe e-mail. Apoi participantul, dacă a solicitat și cazare, va fi rugat să plătească               

pe cont taxa pentru cazare. Locul se confirmă abia după ce este plătită taxa de               
participare, pe contul: 

 
Rum. Orth. Metropolie-ATORG 
Liga Bank Nürnberg 
IBAN DE03750903000301167804 
BIC    GENODEF1M05  
Sumă: 69€ 
Detalii plată: Taxa participare Excursie ATORG Berna 2019 

 
Mărturie prin prietenie 

https://goo.gl/forms/ulmd6Jlddst4xJR53


 

 

Program 
  

Vineri 08.02.2019 
 
      Ajungerea participanţilor 
 
Sâmbătă 09.02.2019 
 

10:00 - 17:00  

                    Vizitare oraș. Câteva obiective propuse:  

❖ Centrul vechi 
❖ Zytglogge 
❖ Münster 
❖ Bärenpark 
❖ Grădina Botanică 
❖ Paul Klee Zentrum  

  

             17:00-21:00 

                    Cină 

     Vecernie  

     Conferinţă  

              21:00 - târziu în noapte :)  

     Jocuri de societate 

  
Duminică 10.02.2019 

09:00   Utrenia și Sfânta Liturghie 

12:00    Agapă  

14:00   Conferinţă/timp liber; plecarea participanţilor 
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Transport 

● Fiecare participant în parte este responsabil de propriul transportul. 
● După înscrieri, vom încerca să grupăm pe fiecare, astfel încât cei care vor călători cu               

mașinile proprii, să poată lua și alţi participanţi cu ei. 
 

Cazare 

Am rezervat camere a câte 4 paturi, cu baie la comun, la Hostel 77 Bern. Locurile vor fi                  
distribuite celor ce plătesc primii taxa de cazare. În caz că se vor înscrie mai multe persoane,                 
vom încerca, în limita posibilităţilor, să mai căutăm alternative. 

 

Mese 

● Masa de sâmbătă: 
Mic dejun: la hostel 
Prânz: vom merge la un restaurant la alegere (prânzul nu este inclus în taxa de               
participare) 
Cină: organizată de parohia Berna 

● Masa de duminică: 
Prânz: agapă organizată de parohia Berna 
 

Notă: Participanţii care au anumite alergii sunt rugaţi să menţioneze asta prin intermediul             
formularului de înscriere 
 

Costuri 

● Pentru primii 12 participanţi care solicită cazare: 
○ Cazare și mic dejun: 

69€ (plata pe contul indicat mai sus - vezi înscrieri) 
 
Notă: Pentru primii 12 participanţi care solicită cazarea oferită de noi mesele oferite de parohia din                
Berna (cina de sâmbătă seara și prânzul de duminică) sunt asigurate de parohie!  
 

● Opţional pentru cei care NU solicită cazare sau nu sunt în primii 12 participanţi: 
 

○ Cina de sâmbătă seara, la biserică  

10CHF/9€ (plata la faţa locului) 
 

○ Prânzul duminică, la biserică  

15CHF/14€ (plata la faţa locului) 
 

● Pentru toţi: 
○ Prânzul de sâmbătă: costurile vor fi suportate de fiecare participant în parte  
○ Transportul: costurile vor fi suportate de fiecare participant în parte. 
○ Consumaţia proprie: este suportată de fiecare în parte 

Adrese 
 

Mărturie prin prietenie 

http://www.hostel77.ch/homepage/


 

Adresă cazare: 
Hostel 77, Morillonstrasse 77, 3007 Bern 
 

 

 
Adresă parohie Berna: 
Kastellweg 7, 3004 Bern 
 

 
 
Adresă de contact: 
Voluntar ATORG:      Sebastian  
Număr de telefon:  +49 176 38793146 

Email:                sebi.vulcan@gmail.com  

 
 
Vă așteptăm cu bucurie, 

Echipa ATORG 

 
Mărturie prin prietenie 

mailto:sebi.vulcan@gmail.com

