
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 

 

Правешки м-р „Св. Теодор Тирон“ 
храмов празник 

и Етрополски м-р „Света Троица“ 
20.03.2021 г. 
ЦЕНА: 35 лв.  

Ограничен брой места: 20 
 

Водач и лектор:  
 

За записване и информация: 
офис на Поклонническия център – София, ул. „Цар Калоян‟ № 9В 

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: 

 
София – Правешки манастир „Св. Теодор Тирон“  – Етрополски манастир 
„Св. Троица“  - София 
7.00 - Отпътуване от храм „Св. Александър Невски“. Участие в празнична Св. Литургия  в 
Правешкия манастир „Св. Теодор Тирон“. Игумен на манастира е архимандрит Йоан. 
Манастирът се намира в пределите на Етрополския дял на Стара планина. Скътан между 
вековни буки и старовремски липи, потънал в тишина, той излъчва посланието на райски 
мир. Престоят тук предразполага поклонника към размисъл, покой, безмълвие и 
преклонение пред величието и достолепието на Божието творение. Специалистите 
смятат, че манастирът е възникнал по времето на братята Асен и Петър. Разрушен през 
1636 година, монасите намират убежище в Етрополския манастир, като не след дълго 
животът в Правешкия манастир се възобновява. Монасите се връщат и живеят в землянки 
в подножието на днешната обител. Днешният храм се възстановява след 1856 г. върху 
основите на по-стара, средновековна църква. Градежът е от камък и тухли. Притежава 
ценен иконостас от 19 в. Манастирът е средище на просвета и духовност, крепител на 
българския национален дух и самосъзнание през вековете, свързан е с борбата за 
църковна и национална свобода за местното население.  
 

    
 

Поклонение в манастира „Света Троица“ край Етрополе, посещение на водопада и 
аязмото. Днешният храм „Св. Троица” е построен през 1858 г. Старата църква е била 
няколко метра на запад от него. Строежът на днешната църква е започнал на 15-ти април 
1857 г. от брациговските майстори Иван Боянин и Георги, които изработили макет на 
новия храм от 7 оки чист пчелен восък. По - късно този макет бил разтопен за свещи за 
един от храмовите празници.  Най - ценната реликва на манастира  е позлатена 
мощехранителница с мощите на Светите Безсребреници Козма и Дамян.  



В Етрополския манастир „Света Троица” през ХVІ в.- ХVІІ в. са работили десетки българи 
- граматици, орнаментатори, подвързачи. Средновековните изисквания за скромност са 
оставили анонимни мнозина от тях. През ХVІІ в. в манастира съществува манастирско 
училище за обучение на граматици и орнаментатори. Към него се обособява и едно от 
най - богатите книговезки ателиета. Основател на Етрополската книжовна и калиграфско 
- художествена школа е йеромонах Даниил, известен в науката като Даниил Етрополски. 
Той е един от най - изявените български книжовници на ХVІІ в.. Сведенията, с които 
науката разполага за живота на отец Даниил, са кратките бележки, които е оставил към 
ръкописите си. Най - ранната вест за него е от 1616 г. През тази година отец Даниил е 
бил във Врачанския манастир, където преписва едно Четириевангелие.  

 

                     
 

Отпътуване за София. 
Пристигане около 19 часа. 

 

    Цената включва: Цената не включва: 

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

 - лични разходи; 
 - обяд. 

 

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 

http://www.mfa.bg/


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 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: 20 записани поклонници. 
 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Добра физическа форма. Има пешеходен участък. Подходящо облекло и обувки за 
излет според сезона и метеорологичните условия.  

Адрес на Поклонник.бг ЕООД: гр. София, 1000 район „Средецˮ, ул. „Калоянˮ 
№9В (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.БГ 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.БГ 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

