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ОПОЗНАВАТЕЛНА ОБИКОЛКА - ХРИСТИЯНСКОТО НАСЛЕДСТВО В СОФИЯ 

ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН 

Подходяща е за деца в предучилищна възраст и начален курс 

 

9:30 ч.  Посещение на  Ротондата „Св. Георги Победоносец“- най-старата запазена 

сграда в града, построена в началото на IV век, от времето, когато София е била 

резиденция на императорите Галерий и Константин Велики.  

 

 

 

10:00 ч.  Разглеждане на Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - 

музей на открито в центъра на град София.  Мястото, където се пресичат двете главни 

улици на антична Сердика – Декуманус максимус и Кардо максимус и центъра на града, 

който не се е местил от 2000 години.  

http://www.poklonnik.bg/
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11:00 ч. Национален църковен историко-археологически музей (НЦИАМ) - една богата 

съкровищница на българската култура и изкуство. Разглеждане на ръкописи и старо-

печатни книги, старинни и ценни икони, утвари, исторически и архивни материали и др. 

Иконографската подредба е в хронологичен и в известна степен тематичен ред. Общо 

колекцията от иконографския отдел включва икони от Средновековието, от епохата на 

османското владичество и Възраждането. Музеят се помещава в сградата на 

Богословския факултет на площад „Св. Неделя“. 12.30 ч. Край на програмата. 

 

Изброените обекти са с вход свободен.   

Такса за екскурзоводско обслужване: Минимален брой деца – 20. Такса 4 лева на дете. 

Над 20 до 35 деца – 3 лева на дете. За таксата се издава касова бележка на всяко дете. 

Ако обиколката се финансира от общ бюджет се издава фактура. При интерес от страна 

на ръководителите може да се организира обяд в централно заведение с готово обедно 

меню, тип закусвалня, където децата могат да си изберат храна от вече приготвената за 

деня.  
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