
Поклонническо-просветен център „Св. Йоан Рилски”  
                

 
 

 
 

организират поклонническо пътуване до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киев 
Поклонение на мощите на Св. преп. Антоний Печерски, Св. преп. Илия Муромец, Св. преп. 
Нестор Летописец, Св. преп. Агапит Печерски и още други светци.Посещаване на пещерни 

храмове, килиите на Св. преп. Антоний Печерски и на Св. преп. Теодосий Печерски, 
мироточиви глави и др. Град Владимир, Град Ярослав, Михайловски Площад, Свято-

Введенский - мъжки манастир Светини,  Мощи на Св. преп. Алексий Голосеевски; икона с 
части от мощите на Св. Йоан Сочавски, Св. свещеномъченик Николай Искровский; икони : 

Божията майка (плачеща) и образ на Христос със Св. Богородица, Архангел Михаил и 
великомъченик Георги. 

19.05.2021 – 23.05.2021 

5 дни / 4 нощувки 
ЦЕНА:  ОЧАКВАЙТЕ! 

ПРОГРАМАТА ЩЕ ПРЕТЪРПИ ПРОМЕНИ! 
Водач и лектор: Гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев 

Духовник: 

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/


 

 

 

ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

1 ден 19.05.2021, сряда:  

 
Сборен час на летище София, Терминал 1 в 13:35 ч. (задължително 2 часа преди 
полета), полет за Киев в 15:35 ч. Кацане – 17:25 ч. 
Трансфер от летището до Киевско – Печерската Лавра. 
Нощувка. 

 
 
 



2 ден 20.05.2021, четвъртък:  

 
Литургия. Закуска. 
Посещение на близките и далечни пещери. 
Поклонение на мощите на Св. преп. Антоний Печерски, Св. преп. Илия Муромец, 
Св. преп. Нестор Летописец, Св. преп. Агапит Печерски и още други светци. 
Посещаване на пещерни храмове, килиите на Св. преп. Антоний Печерски и на Св. 
преп. Теодосий Печерски, мироточиви глави и др. 
 
Света Троица - мъжки манастир (Китаевска пустиня); посещение пещерата на 
преп. Досифея; Китаевските пещери Светини: почитаната Ватопедска икона на 
Божията Майка "Закланная"; мощи на преп. Теофил, мощи на преп. Досифея; 
епитрахил на Св. Серафим Саровски; икона с частици от мощи на преп. Серафим 
Саровски, мъченик Трифон, благоверен княз Даниил Московски. 
Св. Архангел Михаил - (Зверинецкий манастир) Зверинецки пещери, почитаната 
икона "Скоропослушница" и "Всех скорбящих радост". 
Рождество на Пресвета Богородица -мъжки манастир  (Церковщина). Пещерен 
комплекс XI-XII в. - килии и подземен храм,чудотворен източник, иконата на 
Божията Майка "Всецарица". 
Вечерно богослужение. 
Вечеря. Нощувка. 

 
 
 

 

3 ден 21.05.2021, петък: 

Св. литургия в храм „Живоносен източник“ 
Закуска. 
Св. Въведение - мъжки манастир Светини : Чудотворна икона на Божията майка 
"Призри на смирение", мощи на Св. преп. Димитра  (Егоровой;  1878 г.) 
- основателка на манастира. 
 



 
Женски манастир - Св. Пантелеймон. 
Храм Св. великомъченик Пантелеймон Светини : чудотворната икона на Св. 
Богородица (Владимирска) - в олтара. ; ковчег с частици от мощите на Св. 
Пантелеймон, Св. Николай, Св.преп. Серафим Саровски и др. 
 
Покровски (мъжки) манастир. (Голосеевска пустиня) Светини : Мощи на Св. преп. 
Алексий Голосеевски; икона с части от мощите на Св. Йоан Сочавски, Св. 
свещеномъченик Николай Искровский; икони : Божията майка (плачеща) и образ 
на Христос със Св. Богородица, Архангел Михаил и великомъченик Георги. 
Света Троица - мъжки манастир. Намира се на територията на градската 
ботаническа градина. Светини: Мощи на Св. преп. Ион, гроб и кръст на преп. Ион; 
чудотворната икона на Св. Богородица "Троеручица"; икона на Пресвета Троица и 
др. 
Свободно време. Вечерно богослужение. Вечеря. Нощувка. 
 

 
 

4 ден 22.05.2021, събота: 

Света Литургия в храм „Въздвижение на Св. Кръст“.  
Закуска. 
Поклонение в храмове и манастири. 
Град Владимир: (най-старата част на града), манастир „Рождество Богородично“ 
Град Ярослав: Епоха на Ярослав Мъдри(1019 – 1054г.) 
Архитектурен Паметник „Златни Врата“ (символизиращ главния вход към Древен 
Киев). Софийски площад. 
Михайловски Площад : паметник на княгиня Олга, Св. апостол Андрей Първозвани, 
Свв. Равноапостоли Кирил и Методий, Михайловски Златовръх манастир. 
Църквата Св. равноапостолен княз Владимир. Светини : мощите на Св. 
великомъченица Варвара (+306) и Свещеномъченик Макарий – Митрополит на Киев. 
(+ 1497). 
Свето Възнесение Флоровски женски манастир. Светини : Икона на Божията майка 
(Казанска) с частици от мощите на Св. великомъченик Георги Победоносец; икони с 



частици от мощи – Св. великомъченица Варвара, Св. Преподобни Иов Почаевски, Св. 
Николай чудотворец, Св. Теодосий Черниговски; мощи на преп. Монахиня Елена (+ 
1834 г. ), лечебен източник. 
Църкви в Подол (историческа местност в Киев).  

5 ден 23.05.2021, неделя: 

Вечеря. Трансфер до летището. Полет за България в 23:20 ч. Кацане в 01:15 ч.  
 
 

Цената включва: Цената не включва: 

- Самолетни билети с включен 10 кг. 
багаж 

- Водач и беседи по целия маршрут; 
- Медицинска застраховка; 
- Местен водач. 

- Лични разходи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Условия за резервация: 

- Ще се нощува в Киево – Печорската лавра или в Покровския манастир. 

- Начин на плащане: депозит – 30% от цялата сума, копие от валиден 
международен паспорт, доплащане – до 30 дни преди датата на 
отпътуване 

- Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 25 
туристи 

- Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 
20 дни преди началната дата 

- Необходими документи: валиден международен паспорт минимум до 
края на престоя в Украйна; законово изискуемите документи при 
пътуване на непълнолетни деца и такива с двойно гражданство. 
http://www.mfa.bg 



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 
№9В (в двора на храм „Св. Петкаˮ, житарната); тел. тел. 0700 18 244; 0878 958 
468. 
Ел. поща: office@poklonnik.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 „Застрахователно дружество Евроинс АД“ със застрахователна 
полица № 03700100002761/ 03.06.2020 
Удостоверение за Туроператор № 5008 и Турагент № РК-01-7065 

mailto:poklonnik@abv.bg

