
 

С благословението на Негово Светейшество 

† Неофит     

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ 
Софийската Света Митрополия                                                     

Поклонническо-просветен център „Св. Йоан Рилски” 

организират поклонническо пътуване до 

СРЪБСКАТА СВЕТА ГОРА 
(ФРУШКА ГОРА) 

София – Фрушка гора – Празник на светите братя Кирил и 
Методий в Сремски Карловци –  

Белград – София 
 

23.05.2020 – 25.05.2020 

3 дни / 2 нощувки 

ЦЕНА: 200 лв. 

 
Водач и лектор: доц. д-р Павел Павлов 

Духовник:  

За записване и информация: 

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

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

 
 

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


 

ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

 23.05.2020, СЪБОТА: София – Фрушка гора  

Тръгване в 06:30 ч. – от площад „Св. Александър Невски“, гр. София. Отпътуване 
към ГКПП Калотина.  

 
Поклонение в м-р „Петковицаˮ (XVI в.), с храм „Св. Петкаˮ. 

 
 
Отпътуване за м-р „Язакˮ (XVIII в.). 

 
Посещение на м-р „Хоповоˮ (XIII в.) с храм „Св. Николайˮ. Църквата е богато 
изографисана с фрески от XVI и XVII в. В манастира се съхраняват мощи на св. Теодор 
Тирон.  



 

 

Придвижване до хотела в Рума. Нощувка. 

 
 

НЕДЕЛЯ 24.05.2020: поклонение в манастирите от Фрушка гора 

Закуска сух пакет.  

Сремски Карловци. Празнична света Литургия в храма. Разположен в подножието на 
Фрушка гора, на брега на р. Дунав, градът е с голямо значение за сръбската история, като 
за кратко става и седалище на Сръбската Патриаршия. Разглеждане на църковния музей, 
поместен в сградата на Патриаршеската резиденция от XIX в.    

 

Поклонение в м-р „Ковил” (XIII в.), посветен на св. Архангели Михаил и Гавриил. 

 

 
Посещение на м-р „ Крушедолˮ. Манастирът е построен в чест на Благовещение на 
Пресвета Богородица в първата половина на XI в. 

 
 



 

 

                              

Разглеждане на м-р „Гъргътекˮ (XV в.). 

                                                 

                        

Посещение на м-р „Велика Реметаˮ, построен около XV в. Днес манастирският комплекс 
се състои от храм „Св. Димитърˮ и два параклиса - „Св. Йоан Кръстителˮ и „Успение 
Богородичноˮ. 

 

                                                                                                                                         
Поклонение в м-р „Връдникˮ, където се намират свети мощи на св. княз Лазар, св. мчк. 
Анастасий, св. Теодор Тирон. 

 

 

Придвижване до хотела. Нощувка. 



 

 

  

 

 25.05.2020, ПОНЕДЕЛНИК: Белград  – манастир „Раковицаˮ – София

  

Закуска. Отпътуване за Белград. 

 

Храм „Св. Саваˮ, Белград. Разходка в центъра на града. 

 

Посещение на м-р „Раковицаˮ (XVI в.) и поклонение на гроба на Патриарх Павле Сръбски. 

                                                                                                                                 

Отпътуване за София. 

Дати на пътуване и цени: 

Дати на пътуване Възрастен в 
двойна стая 

Възрастен в 
единична стая 

23-25.05.2020 г. 198 лв. +60 лв. 

 

Условия за записване: 
Необходими документи: валидна лична карта.  
Депозит в размер на 30% от сумата на човек. 
Доплащане до 20 дни преди заминаването. 

 



 

Цената включва: Цената не включва: 

- автобусен превоз; 
- 2 нощувки с 2 закуски (едната сух пакет) 
в хотел Парк 4* в град Рума; 
- водач и беседи на български език по 
целия маршрут; 
- медицинска застраховка с покритие   
5 000 евро. 

   - входни такси; 
   - лични разходи; 

Вид използван транспорт: Автобус 

Часово време: България 12:00 ч.; Сърбия 11:00 ч. 
Валутен курс: 1 евро = 123 сръбски динара (приблизително според валутния курс) 
 

Настаняването в автобуса става по реда на записване. 

Анулация: 
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 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 възрастни поклонници до 10 дни 
преди пътуването! 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ 
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт 
или лична карта. 

Адрес на ПОКЛОННИК.БГ ЕООД: гр. София, 1000 район „Средец”, ул. „Калоян” №9В (в 
двора на храм „Св. Петка”, до житарната); тел. 0700 18 244; 0878 958 468. 
Ел. поща: poklonnik@abv.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 ЗАД „ОЗК 
– Застраховане“АД, със застрахователна полица № 0703200201900012 / 03.06.2019 

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

mailto:poklonnik@abv.bg

