
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 

 
 

Северозапада - Градешки манастир  
Манастирите в с. Скравена, с. Струпец, храмовете в с. 

Царевец, гр. Враца и Черепишки манастир 
 

08-09.08.2020 г. 
2 дни  

 
ЦЕНА: 75 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 

 
08.08.2020 СЪБОТА:  София – с. Скравена – с. Струпец – с. Царевец – Градешки 

манастир 

 

7:00 ч. – Тръгване с автобус от площад „Св. Александър Невски“. 
Пристигане в с. Скравена и манастира „Св. Николай“. Поклонение в манастира и 
отпътуване за храма „Св. Николай“, паметник на културата в с. Царевец. Поклонение и в 
действащия храм „Св. Димитър“. Почивка за обяд. Отпътуване за Тържишкия манастир 
„Св. Прор. Илия“. 
 

 
В края на XIV век „Св. Никола“ в с. Царевец е градена с изкусно издялан врачански камък, 
споен с бял хоросан. Църквата е била укрепена и достроена през 1747 г. 
Това е единствената запазена църква у нас със зидан иконостас. Друга подобна е тази в 
село Добърско, наскоро затворена за посещения. 
 
Ето част от разказа на г-жа Маргарита Петкова, кмет на селото: "По време на турското 
робство, когато турците са унищожавали всички храмове на християнската вяра, решават да 
унищожат и църквата в Царевец. През нощта, когато е трябвало до стане това злодеяние се 
разразява много силна буря – вятър, дъжд, град. Ядосани, те се отказват. На другия ден 
влизат и избождат очите на иконите. По-късно са запълнени от царевчани с восък. Това 
показва, че сме корав и непокорен народ. Хубавата акустика в църквата се дължи на 
подредени в стените делви. Хората са били много умни и много неща са се знаели. Много 
практични са били. Левски е пребивавал за една нощ и според преданията отворът в 
южната стена на църквата е бил направен тогава." 
 

 
Храмът в Тържишкия манастир 

 
Поклонение в двата храма и отпътуване за Градешкия манастир „Св. Йоан Предтеча“. 



Отскоро игумен на манастира е йеромонах Спиридон, познат на поклонниците от пътя 
„Рилският Чудотворец“. Вечеря и нощувка в манастира. 
 

 
 
Районът, в който е разположен Градешкия манастир, е изключително живописен - хълм, 
заобиколен от трите страни с виещ се в подножието му каньон, свързан чрез тясна ивица с 
прилежащото плато. Възникването му се свързва с късноримската и раннобългарската 
крепост в местността “Калето”, съществувала до началото на ХІ в. преди поробването ни от 
Византия и със средновековното селище “Селището”, продължило да съществува и по 
времето на Втората българска държава (ХІІ – ХІV в.), и неговия некропол. Манастирът е бил 
духовно и културно средище. От 1821 до 1868 година в североизточните приземни 
постройки се е помещавало килийното училище, обслужващо жителите на околните села. 
 
 
09.08.2020 НЕДЕЛЯ: Градешки манастир – гр. Враца – Черепишки манастир - 
София 
8:00 ч. Участие в Св. Литургия. Закуска.  
Отпътуване за Враца и поклонение в митрополитския храм „Свети 12 апостоли“. Свободно 
време за обяд. Отпътуване за Черепишкия манастир „Успение Богородично“.  
Завръщане в София около 19 часа.  

  

    Цената включва: Цената не включва: 

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

 - лични разходи; 
 - 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 

http://www.mfa.bg/


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: 35 записани поклонници. 
 
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 
 

mailto:poklonnik@abv.bg

