
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 

 

 

Старопланински манастири 
Калоферски, Килифаревски, Къпиновски, Плаковски, 

Присовски.  Храмът в гр. Шипка.  
Гр. Елена и с. Арбанаси. 

 
 04-06.09.2021 

3 дни / 2 нощувки 
ЦЕНА: 100 лв.  

 
Водач и лектор:  

 

За записване и информация: 

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

04.09.2021 събота:  София – гр. Калофер – Шипка – Килифаревски манастир 

7.00 ч. – Тръгване с автобус от площад „Св. Александър Невски“. 

Пристигане в гр. Калофер. Посещение на Девически манастир “Въведение Богородично”. 

Поклонение в манастирската църква, където се съхраняват копия на руските чудотворни 

Богородични икони: Казанска, Смоленска и Тихвинска. 

Поклонение пред частица от мощите на св. Нектарий Егински и вземане на светена вода 

от аязмото. 

Свободно време за обяд. Отпътуване от гр. Калофер към гр. Шипка. 

Поклонение в храма „Рождество Христово“. Идеята за основаването му е на руския 

дипломат граф Игнатиев и майката на генерал Скобелев – Олга Скобелева. Средствата за 

строежа са дарени от руския народ, а жителите на град Шипка даряват парцела. Строежът 

му започва през 1885 г. и завършва през 1902 г. През 1902 г. е изографисан и главният храм 

на манастира. Манастирът е руски до 1934 г., когато съветското правителство го предоставя 

на България.Отпътуване през прохода „Шипка“ към Килифаревския манастир 

„Рождество Богородично“. Вечеря и нощувка.  

 

                    
Св. Нектарий Егински                            Храмът „Рождество Христово“, гр. Шипка 

 

   
Килифаревски манастир „Рождество Богородично“ 

 



Манастирът е от времето на българския цар Йоан Александър, когато около 1348-1350 г. св. 

Теодосий Търновски построил над сегашния манастир голяма обител. В скоро време и поради 

специалните грижи на царя светата обител се превърнала във важен книжовен център на 

Търновското царство. Когато турците завладели Търново, манастирът споделил съдбата на 

повечето обители: бил  разрушен и опожарен през 1393 година и задълго останал необитаем. 

Едва през 1718 година в подножието на стария манастир издигнали днешният Килифаревски 

манастир.  Тогава била построена и изографисана църквата "Рождество Богородично". През 

1840 година уста Кольо Фичето издигнал трета църква - днешната просторна еднокорабна и 

еднокуполна църква "Св. Димитър".  

 

05.09.2021 неделя: Участие в св. Литургия. Поклонение в  Плаковския манастир „Св. 

Пророк Илия“ и Къпиновския манастир „Св. Николай Чудотворец“.  

Отпътуване за гр. Елена. Свободно време за обяд.  

 

 
Храмът „Св. Никола“ в гр. Елена 

В годините на османското владичество (1393 – 1878 г.) Елена постепенно се изгражда като 
административен, занаятчийски, търговски и културно-просветен център. Основен поминък 
на местното население били земеделието, скотовъдството и занаятите. Т.нар. „златно време” 
на Елена е през ХVІІІ и началото на ХІХ век, когато в града и района процъфтявали занаятите 
– тъкането на губери (дебело вълнено покривало с дълги влакна), бояджийство, 
мутафчийство (изработка на изделия от козината на домашни животни) и др. Икономическият 
просперитет на града в началото на ХІХ век е основа и за развитие на културните и просветни 
процеси. Днес в град Елена са запазени голям брой къщи и обществени постройки от различни 
архитектурни периоди. Близо 200 са паметниците на културата, а седем от тях са с 
национално значение. 
В града ще видим църквата „Св. Никола“, храмът „Успение Богородично“ , музеят на 
Иларион Макариополски, първото българско класно училище „Даска-
лоливницата“, Часовниковата кула и др.  
Връщане в Килифаревския манастир. Вечеря. 
 
06.09.2021 понеделник: Отпътуване за Присовския манастир „Св. Пантелеймон“, 
където се съхранява частица от мощите на св. Пантелеймон. 

 

http://www.pravoslavieto.com/life/11.27_sv_Teofosij_Turnovski.htm
http://www.pravoslavieto.com/life/11.27_sv_Teofosij_Turnovski.htm


Отпътуване за Арбанаси. Арбанаси е архитектурно-музеен резерват. Селото е 
съществувало още по време на Втората българска държава (1185 г. – 1393 г.). Тогава 
болярите от столицата Търново го използвали за лятна резиденция. Селото е известно със 
своите седем църкви и характерната архитектура на къщите на богатите търговци от 
миналото. В някои от храмовете, в които дълги години не се е извършвало богослужение, 
започва вече да се служи на празници. 
Отпътуване към София.  

  

    Цената включва: Цената не включва: 

- Превоз с автобус; 
- водач и беседи на български език по 
целия маршрут; 
- 2 нощувки в Килифаревския манастир; 
- медицинска застраховка с покритие 
1 000 лв.  

 - 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. 

    ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Минимален брой участници: 30 записани поклонници. 

 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ Няма специални изисквания.  

Подходящо облекло и обувки според сезона и метеорологичните условия.  

Адрес на Поклонник.бг ЕООД: гр. София, 1000 район „Средецˮ, ул. „Калоянˮ №9 „Вˮ                                          

(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

