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БАЧКОВСКИ МАНАСТИР 
И АСЕНОВГРАД – Малкият Йерусалим 

 

03-04.04.2021 2 дни / 1 нощувка 
 

ЦЕНА: 90 лв. 
 

Водач: Ивайло Мирчев 
Духовник: 

 
За записване и информация: 

 
офис на Поклонническия център – София, ул. „Цар Калоян‟ № 9В, 

тел. 0700 18 244 и 0878 958 468; www.poklonnik.bg; office@poklonnik.bg 

http://www.poklonnik.bg/
http://www.poklonnik.bg/
mailto:poklonnik@abv.bg


 

 

Поклонническа програма: 

 
03.04.2021 – София – Асеновград – Бачковски манастир 
 
7.00 часа - Отпътуване за Асеновград от храм „Св. Александър Невски“. 
 
Поклонение в храм „Св. Богородица“ (Златна ябълка) в кв. Горни Воден. Храмът 
датира от началото на XVII в., като е претърпял и две обновления през 1833 г. и  през 
1896г., когато е въздигнат в сегашния си вид и размер. В нартиката на храма, от дясната 
страна на вътрешната врата има мраморна плоча, която гласи следното: „Някога 
император Юстиниян издигна блестящ храм на Премъдростта“. 
 

 
Посещение на Горноводенски манастир „Св. св. Кирик и Юлита“. Разположен е на 
3 км. югозападно от Асеновград. Той е основан по време на втората Българска държава, 
най-вероятно през XIV в., на мястото на сегашното аязмо. 
 
Посещение на Араповския манастир „Св. Неделя“. Намира се в землището на с. 
Златовръх, на осем километра източно от Асеновград. Той  е един от големите български 
манастири, който е играл изключително важна роля за духовното и политическо 
възраждане на българите през ХІХ век. Построен е през 1856 година с волни дарения на 
местното население. Граден е от юговски майстори и бачковски каменоделци. През 1878 
год. е опожарен от отстъпващите турски военни части. Днес възстановено и запазено е 
само западното крило. Централно в двора е разположена църквата „Св. Неделя“, която е 
изцяло изографисана.  
Следва посещаване на храм „Св. Богородица Благовещение“ (Рибната).   
 

 



 

 

Отпътуване за Бачковския манастир. Той е вторият по големина манастир в България 
след Рилския манастир.Основан е през 1083г. от севаст Григорий Бакуриани, грузинец по 
произход. Разположен е край село Бачково, на 10 км. южно от гр. Асеновград, на 
територията на Пловдивска епархия. Нощувка. 
 
04.04.2021 – Бачковски манастир – Асеновград – София 
Участие в Св. Литургия в Бачковския манастир.  
 

 
 

 

Посещение на храм Св. Богородица Успение (Дълбоката) - най-старият храм в 
Асеновград с единствената храмова външно изписана камбанария и иконостас от 
началото на XIX в. - паметник на културата. 
 
 
 
Отпътуване за София. Пристигане около 18 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Цената включва: Цената не включва: 

- Превоз с автобус; 
- водач и беседи на български език по 
целия маршрут; 
- нощувка в манастира; 
- медицинска застраховка с покритие 
1 000 лв.  

 - лични разходи; 
 - храна 
  

Настаняването в автобуса става по реда на записване. 

  Условия за записване: 

Необходими документи: валидна лична карта; законово изискуемите документи 
при пътуване на непълнолетни деца и такива с двойно гражданство 
http://www.mfa.bg 

Депозит в размер на 30% от сумата на човек. 
Доплащане до 20 дни преди заминаването. 

Анулация и неустойки: 
В случай на отказ от пътуването, Поклонник.Бг възстановява заплатената сума при 
следните удръжки: 
до 30 дни преди датата на отпътуване - без неустойка 
от 29 дни до 20 дни - депозитът 
от 19 до 15 дни - 75 % от общата цена на пътуването 
по-малко от 15 дни преди датата на пътуването - 100% от общата цена на 
пътуването.  

Туроператорът си запазва правото на промяна при необходимост на 
часовете на заминаване или промени в реда на програмата; промени на мястото 
на спане; промени на цените в случай на значително повишение на валутните 
курсове, при увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на 
горивото, както и увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по 
договора, като летищни, пристанищни и други такси. 

    ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Минимален брой участници: 35 записани поклонници. 
Адрес на Поклонник.бг ЕООД: гр. София, 1000 район „Средецˮ, ул. „Калоянˮ 
№9В (в двора на храм „Св. Петкаˮ, до житарната); тел. 0700 18 244, 0878 958 468. 
Ел. поща: office@poklonnik.bg 

Застраховка „Отмяна от пътуванеˮ: ПОКЛОННИК ЕООД  предоставя възможност за сключване 
на допълнителна  застраховка „Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за туризма, 
покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, 
поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, 
съкращаване от работа и др. Допълнителна информация се предоставя в офиса на фирмата.
  

Туроператор ПОКЛОННИК ЕООД е застрахован по смисъла на чл. 42 от Закона за Туризма в 
„Застрахователно дружество Евроинс АД“ със застрахователна полица  
№ 03700100002761/ 03.06.2020 

Удостоверение за Туроператор № 5008 и Турагент № РК-01-7065 

http://www.mfa.bg/
mailto:poklonnik@abv.bg

