
Поклонническо – просветен център „Св. Йоан Рилски“ 

Ул. „Цар Калоян“ 9В, София 1000, тел. +359 878 958 468,  

www.poklonnik.bg 

 

 

организира поклонническо пътуване до 

 

МОСКВА, ВЛАДИМИР (ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО), ДИВЕЕВО И РЯЗАН 

02.09.2021 – 09.09.2021 
ЦЕНА: от 1980 лв.  

 

8 дни / 7 нощувки 
 

Водач и духовник: прот. Стилиян Табаков 
 

 

За записване и информация: 

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

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

 
 
 
 

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


ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

1 ден 02.09.2021, четвъртък: СОФИЯ – МОСКВА  

 

Сборен час на летище София,Терминал 2 в 10:25 ч. (задължително 2 часа преди 
полета), полет за Москва в 12:25 ч. Пристигане на летище „Шереметиево“ в 15:35 

ч. Трансфер до хотела. Настаняване. Свободно време. Вечеря. По желание след 
настаняването може да се направи екскурзия по московското метро (билетите за метрото се 
заплащат самостоятелно – около 1 лв.) и вечерна разходка до Балшой Театър, Червения 
Площад и Николската улица.  

2 ден 03.09.2021, петък: Москва – Свето-Троице Сергиевата лавра – Радонеж 

– Владимир  

7:30ч. Закуска.  
8:30ч. Отпътуване за Свето-Троице Сергиевата лавра (с гид от Троице Сергиевата 
лавра). Следва посещение на с. Радонеж, Хотково. Поклонение на мощите на св. Кирил 
и св. Мария, родителите на преп. Сергий Радонежки. Обзорна екскурзия. Поклонение на 
мощите на преп. Сергий Радонежки. Аязмо. Посещение на скита на Свето-Троице 
Сергиевата лавра. 
16:00ч. Отпътуване за град Владимир.  
19:00ч. Пристигане в град Владимир. Настаняване в хотела.  
20:00ч. Вечеря. Вечерна разходка из града. 
 

 
 

3 ден  04.09.2021, събота: Владимир – Боголюбово – Муром - Дивеево 

 
7:30ч. Закуска.  
8:30ч. Обзорна екскурзия из града. Посещение на храма „Успение на Св. Богородица“. 
Панорамна гледка.  
10:00ч. Отпътуване за Боголюбово. 
10:30ч. Посещение на Боголюбския манастир (женски). 
За желаещите – пешеходен преход до храма „Покрова на Нерли“ . 
12:30ч. Отпътуване за град Муром. 
14:30ч. Пристигане в град Муром. 
Обзорна екскурзия из града и неговите светини. 
18:30ч. Заминаване за Дивеево. 
21:00ч. Пристигане. 
21:30ч. Вечеря. 



 
 

 
 

4 ден  05.09.2021, неделя: Дивеево – „Преображение Господне“ – „Света 

Троица“ 
 
Участие в Божествената света Литургия. Закуска. 
Поклонение на мощите на св. Серафим Саровски. Поклонение на църквите „Св. 
Преображение Господне“ и „Света Троица“. Разглеждане на манастира. Посещение на 
лечебния извор на св. Серафим.  История на манастира. Ако остане време – посещение на по-
далечния лечебен извор на св. Серафим. 
Вечеря. 
 

 
 

5 ден  06.09.2021, понеделник: Дивеево – Рязан - Москва 

 
06:00ч. Ранна св. Литургия. Закуска. 
10:00ч. Отпътуване за Рязан. 
15:00ч. Пристигане. Екскурзия из града. Рязански Кремъл, храм „Успение 
Богородично“ (отворен само през лятото), храм „Рождество Христово“, Спасо-
Преображенский манастир, храм „Спаса на Яру“ (Преображение Господне), 
наблюдателна площадка, гледка към Кремъл, паметници на Олег Рязански и Евпатий 
Коловрат. Също така се посещава църквата „Св. Николай Чудотворец“, в която се 
намират мощите на св. Любов Рязанска. 
18:00ч. Вечеря. 
19:00ч. Отпътуване за Москва. 
22:30ч. Пристигане в Москва и настаняване в хотел. 
 



 
 

 
 

6 ден 07.09.2021, вторник: Москва – Покровски м-р – Донски м-р – 

Даниловски м-р – „Христа Спасителя“  
 
05:00ч. Отпътуване от хотела. 
06:00ч. Поклонение на мощите на св. Матрона Московсква (възможно е чакане на опашка). 
10:00ч. Закуска в Покровския манастир. 
11:30ч. Поклонение в Донския манастир (с гид от Донския манастир), където се намират 
мощите на Св. Тихон. 
13:30ч. Посещение на Даниловския манастир и поклонение на мощите на св. княз Даниил. 
15:30ч. Зачатиевски манастир (с гид от Зачатиевски манастир).  
17:00ч. Храм „Христа Спасителя“ (с гид от Христа Спасителя) с изкачване до наблюдателната 
площадка. Патриархалният мост. 
19:00ч. Църковен магазин Софрино. 
20:00ч. Прибиране в хотела. Вечеря. 
 

 

7 ден 08.09.2021, сряда: Москва – Кремъл – Царски палати – „Св. Василий 

Блажени“ – Червеният площад  
 
Участие в Божествената света Литургия в подворието на Българската Православна 
Църква. 
Новоспаский манастир.   
13:30ч. Кремъл (с гид от Кремъл). Обзорна екскурзия около Кремъл. Разглеждане на 
няколко църкви (обзорно). Патриаршески дворец. Църквата „Ризоположения“. Цар - 
Камбана - най-голямата камбана в света, отлята за Успенския събор в Кремъл. Цар – Пушка 
– най-голямото оръдие в света. Камбанарията на Иван Велики. Царски палати – обзорно. 
Исторически музей – обзорно. Храм „Св. Василий Блажени“.Разходка по Червения площад. 
16:30 – 18:00ч. – разглеждане на Третяковската галерия (с гид от Третяковската галерия). 



Експозиция с икони. 
19:30ч. – Вечеря в хотела. 

 
 

8 ден 09.09.2021, четвъртък: Москва – София  
Закуска сух пакет. Трансфер до летище “Шереметиево“ в 5:15ч. Полет за 
България в 8:15ч. Пристигане на летище София в 11:35 ч. 
 
  

Цената включва: Цената не включва: 

- Самолетни билети, салонен багаж до 10 
кг куфар на колелца 55/40/23 + дамска 
чанта и чекиран багаж до 23 кг. 
Редовен полет на Аерофлот; 

- всички трансфери по програмата с 
автобус и влак; 

- 4 нощувки в хотел 3* в Москва, 2 
нощувки в хотел 3* в Дивеево, 1 
нощувка в хотел 3* в град Владимир; 

- 7 вечери, 6 закуски; 
- водач и беседи по целия маршрут; 
- местен водач; 
- медицинска застраховка; 
- входни такси по програмата с включени 

гидове. 

- Виза за Руската Федерация;  
- Лични разходи; 
- летищни такси: заплащат се в офиса по 

тарифата към деня на записване (117 
евро към 09.12.2019) 

- билети за метрото  

Валутен курс: 1 лев = 36.2 руски рубли (приблизително според валутния курс) 
 

Условия за резервация: 

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

- Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35 туристи 

- Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 30 дни преди 
началната дата 

  Необходими документи: валиден международен паспорт; виза; законово изискуемите 
документи при пътуване на непълнолетни деца и такива с двойно гражданство. 
http://www.mfa.bg 

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 (30%). 

  • 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 №9 „В‟ (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.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 

 
 
 
 
  


