
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  

 

ПРАВОСЛАВЕН РИМ 
ИТАЛИЯ 

 

12.03.2021 - 16.03.2021 
 

5 дни / 4 нощувки 

ЦЕНА: 
 

Водач и лектор: Димитър Шишиев 
 

Духовник:  
 

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

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 -  12.03.2021, ПЕТЪК: София- Рим 

Кацане в Рим – настаняване в хотела. Панорамна обиколка: църквата Санта Мария 

Маджоре, Пиаца Барберини, Пиаца Испания, Пиаца Дел Пополо, Пиаца Колонна, 

Фонтана ди Треви, Пантеона, Пиаца Навона и Кампо деи Фиори.  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ден - 13.03.2021, СЪБОТА: Рим 

Панорамна обиколка: Порта Маджоре, църквата Санта Кроче ин Джерусалеме, 

Баптистериума, Санта Скала, Санти Куатро Коронати, Сан Клементе, Санто Стефано 

Ротондо, Санти Козма и Дамиано, Сан Пиетро ин Винколи; Древният Рим – 

Колизеума, Форо Романо, Палатино, Капитолийския хълм, Пиаца Венеция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Ден - 14.03.2021, НЕДЕЛЯ: Рим  

Света Литургия в българската църква в Сан Паоло ин Регула.                                 

Църквите Санта Мария ин Козмедин, Санта Сабина, Сан Алесио, хълма Авентино, 

манастира Сан Паоло Фуори ле Мура. 

  

 

 

 

 

4 Ден - 15.03.2021, ПОНЕДЕЛНИК: Рим 

Ватиканските музеи, Сан Пиетро, Кастел Сан Анджело. 

Забележка: Ако остане време, може да бъде посетена най-голямата римска 

катакомба – Сан Калисто на Виа Апия, както и други музеи и църкви. Също така и 

най-старият музей в света – Капитолийски музеи. 

 

5 Ден - 16.03.2021, ВТОРНИК: Рим - София 

Отпътуване за София. 

 

 

 



 

 

 

Хотели по програмата: 

Местонахождение Хотел Брой 

нощи 

РИМ Archimede, Lux, Champagne Garden или подобни на тези                                               4 

 

 

Дати на пътуване и цени:  

Дати на 

пътуване 

 

Възрастен в 

двойна стая 

Трети 

възрастен в 

двойна стая 

Дете 2-10 год. с 

двама възрастни в 

двойна стая 

Единична 

стая 

12.03.2021- 

16.03.2021 
    

 
Условия за записване: 
Депозит в размер на 30% от сумата на човек. 
Доплащане до 20 дни преди заминаването.                                                                
Валидна лична карта (или валиден задграничен паспорт). 
Необходими документи: валидна лична карта; законово изискуемите документи при 
пътуване на непълнолетни деца и такива с двойно гражданство. За повече информация, 
моля посетете официалната страница на МВнР: http://www.mfa.bg 

 

 

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 
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; промяна на мястото на спане; промени на 

Цената включва : 
- 4 нощувки в хотел 
- медицинска застраховка  
- трансфер от летището до хотела 

Цената не включва:  

- Лични разходи 

- Билет за Колизеум и Ватиканските музеи 

http://www.mfa.bg/


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. 
 
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: 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. Повече информация 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 
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