
  

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ 
СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ 

Поклонническо – просветен център „Св. Йоан Рилски“ 
Ул. „Цар Калоян“ 9В, София 1000, тел. +359 878 958 468, www.poklonnik.bg 

 

                                                                        

организират поклонническо пътуване до 

 

 
 

Зимен Празник на Зографския манастир 
„св. вмч. Георги Победоносец“  

Света Гора - АТОН 
14.11.2019 – 18.11.2019 

5 дни / 4 нощувки  
 

ЦЕНА:  лв.  
 

Водач и лектор: свещ. Иван Тодоров 
Духовник: прот. Радослав Трайков 

 
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; poklonnik@abv.bg 

 
 

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


  

 
 

 
ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 

 

 

 

1 ден 14.11.2019, Четвъртък: София – Урануполи- Гърция 

 
14:00ч. Тръгване за Урануполи от храм- паметник „св. Александър Невски“. Настаняване в хотела. 
Свободно време. 
 

2 ден 15.11.2019 Петък: Урануполи – Хилендар - Зограф 

 
08:00ч. Закуска. Взимане на диамонитириум от графиото. Закупуване на билети за Кораба.  
09:45ч. Отплаване за Света Гора. Пристанище Йованица. С автобус до Хилендарски манастир. 
Поклонение на св. Богородица Троеручица и св. Симеон Мироточивий. С автобус до пътеката за 
Зографския манастир. Пеша до килията на св. Козма Зографски. Настаняване в Зографския манастир 
„св. Георги Победоносец“. Вечерно богослужение. Участие в бдението по случай зимния празник на 
св. Георги. 
 

        
 

3 ден 16.11.2019. Събота – Зографски манастир – манастир Констамонит.  

 
Св. Литургия в Зографския манастир. Участие в литията с чудотворната икона на св. Георги 
Победоносец. Празнична трапеза. Почивка. Пеша до манастир Констамонит и обратно Вечерно 
Богослужение. Вечеря. Повечерие. Нощувка в манастир Зограф.  
 

        
 



  

 
 
 

4 ден 17.11.2019. Неделя – Зографски манастир – Ватопед       

 
Св. Литургия в Зографски манастир. Трапеза в манастира. Тръгване за манастир Ватопед пеша. 
Поклонение на светините на манастира – чудотворните икони на св. Богородица. Пояса на св. 
Богородица. Главата на св. Йоан Златоуст с нетленното ухо и главата на св. Григорий Богослов. Пеша 
до манастри Зограф. Нощувка в манастира.  
 

      
 

5 ден 28.11.2019. Понеделник – Зографски манастир – манастири Диохиар – 

Ксенофонт – Урануполи  
 
     Св. Литургия в Зографски манастир. Трапеза в манастира. Пеша до манастирите Диохиар и                                                   
     Ксенофонт. Отпътуване с кораб до Урануполи. Отпътуване за София. 
     22:00ч. Пристигане в София.   

 

      
 

      



  

 
 
 
 
 

Цената включва: Цената не включва: 

- Транспорт до Урануполи и обратно 
- Билети за кораба до Света Гора и 

обратно; 
- Нощувка в Урануполи; 
- Гид на български;  
- Застраховка. 

- Лични разходи; 
- Диамонитирум. 

 

 
 

Важно за пътуването: 

- Нощувките и храненетата в манастирите  в Света Гора са БЕЗПЛАТНИ. 

- Хубаво е всеки поклонник да пусни някакви средства в касата на съответния манастир за храна и 

нощувка. 

- Нощувките в манастирите са с така наречените манастирски условия и всеки поклоннник трябва да е 

запознат и да подпише декларация за съгласие, както и да са запознати с правилата на Света Гора за 

хранене и облекло. 

- Ще се пътува с автомобили, не с автобус. 

 

- Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди 
започването на изпълнението на туристическия пакет, след заплащане на следните 
такси: 

  • До 60 работни дни от датата на заминаване – без такси. 

  • От 59 работни дни до 30 дни – такса с размера на депозита . 

  • От 29 работни дни до деня на отпътуване – такса 100% от стойността на пътуването. 

 

 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, 
всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. 

 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок 
съобразно спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билети по международни и 
вътрешни полети и не по-късно от 31 дни преди пътуването, като се задължава да заплати на 
ТУРОПЕРАТОРА само дължимите суми, свързани с евентуалното преиздаване на билетите. 

 Информация относно здравните изисквания:  няма ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ медицински и санитарни 
изисквания при пътуване до Русия.  

 Пътуване на лица с ограничена подвижност:  Пътуването като цяло НЕ Е подходящо за лица с 
ограничена подвижност. 

 

Туроператорът си запазва правото на промяна при необходимост на часовете на заминаване 
или промени в реда на програмата; промяна на хотела и 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 таксите, свързани с ползвани услуги по 
договора, като летищни, пристанищни и други такси. 

Адрес на Поклонник ЕООД: гр. София 1000, район „Средецˮ, ул. „Калоянˮ №9 „В‟ (в двора на 



  

храм „Св. Петкаˮ, житарната); тел. тел. 0700 18 244; 0878 958 468. 
Ел. поща: poklonnik@abv.bg 

Застраховка „Отмяна от пътуване“: 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 ЗАД „ОЗК 
– Застраховане“АД, със застрахователна полица № 0703200201900012 / 03.06.2019 
Удостоверение за Туроператор № 5008 и Турагент № РК-01-7065 
 

mailto:poklonnik@abv.bg

