
 

Поклонническо – просветен център „Св. Йоан Рилски“ 

Ул. „Цар Калоян“ 9В, София 1000, тел. +359 878 958 468,  

www.poklonnik.bg, office@poklonnik.bg 

 

 

организира поклонническо пътуване до 

АСЕНОВГРАД  
Манастир „Св. Петка Мулдавска“, храмове и параклиси, 

пещера „Добростански бисер“ 
 

12-13 юни 2021 г. 
1 ден  

ЦЕНА:  90 лв. 
Ограничен брой места: 32 

 

Водач: Ивайло Мирчев 
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: 

 
12.06.2021, събота : София – Асеновград – пещера „Добростански бисер“ – с. 
Червен 
7.00 - Отпътуване от храм „Св. Александър Невски“.  
Посещение на пещера "Добростански бисер" по изключително приятна и равна 
пътека с много красиви гледки. 
 

 

Следва изглед от панорамна площадка "Марциганица". Биосферен парк "Червената 
стена" е с най-голяма видова концентрация на орхидеи в България. Групата ще чуе 
беседи за района, резервата, пещерата и местни легенди. 
 

 
Посещение на храм "Св. Богородица Благовещение" (Рибната). Ще поговорим  за 
храма, чудотворната икона и литийното шествие. Посещение на аязмото. 

 



 

Посещение на храм "Св. Георги" и параклис "Св. св. Козма и Дамян". 
 

 
Настаняване в хотела в с. Червен. 
13.06.2021, неделя: Участие в Св. Литургия в храм "Св. Арх. Михаил" в Асеновград. 
От Асеновград се поема по маркиран туристически маршрут, който в рамките на 1:30 ч. 
се изкачва до манастира „Св. Петка Мулдавска“. Разглеждаме аязмото "Св. Св. Козма 
и Дамян", след което разглеждаме манастира, съборния храм, етнографската експозиция 
и скривалището на Васил Левски. Пием чай в манастира и беседа ни изнася игумения 
Юлита. 

                  
 
След манастира продължаваме към разположения на прекрасна панорамна площадка 
параклис "Св. прор. Илия", наричан "Гръцкия". Достигаме за около 1 ч. и правим 
почивка за обяд, като посещаваме параклиса и разглеждаме големия 9 метров кръст. 
Правим беседа за Асеновград и ролята му на духовно средище в района на 
Горнотракийската низина и Средните Родопи.   
 

 



 
Започваме слизане към Асеновград по красива панорамна пътека, която дава прекрасни 
гледки към Тракия, Средна гора и Стара планина. За около 1:15 ч. сме до параклис "Св. 
Петка", наричана "Малката". Тук се намира една от най-красивите панорамни площадки 
с пореден метален кръст, който вечер е осветен. Правим кратка почивка. 
 

 
 
Слизаме в града и за около 20 мин достигаме до храм "Св. Арх. Михаил", който е и 
крайна точка за нашия преход. Така затваряме този кръгов пешеходен маршрут. Общо 
разстояние - 9 км. 
 

 
 
Връщане в София около 19 часа. 

 

    Цената включва: Цената не включва: 

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

 - лични разходи; 
 - входни такси; 
 - 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: 25 записани поклонници. 
 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Добра физическа форма. Има пешеходен участък. Подходящо облекло и обувки за 
излет според сезона и метеорологичните условия.  

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

