
Поклонническо – просветен център „Св. Йоан Рилски“ 

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

www.poklonnik.bg, office@poklonnik.bg 

 
 

 

Празник в Осеновлашкия манастир "Рождество 
Богородично" - Седемте престола 

 
Черепишки и Курилски манастир, храмове в гр. Своге 

 

31.07.2021 г. -1.08.2021 
2 дни / 1 нощувка 

 
ЦЕНА:  50 лв. 

 
Водач:  

 
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: 

 
31.07.2021 г. СЪБОТА София – Осеновлашки манастир "Рождество 
Богородично" Седемте престола 
8.00 – Отпътуване от гр. София, площад „Св. Александър Невски“ за Курилския 
манастир „Св. Йоан Рилски“. Поклонение в манастира и отпътуване за гр. Своге. 
Поклонение и обяд.  
Пристигане в Седмопрестолната света обител. Настаняване, свободно време и вечеря. 
Манастирът „Рождество Богородично“ е разположен в долината на река Габровница 
до село Осеновлаг в Стара планина (в Ржана планина), в подножието на връх Издремец. 
Интериорът на църквата впечатлява със съчетаването под един покрив на седем отделни 
параклиса със стенописи. Всеки параклис има олтар (престол), жертвеник и иконостас и 
е посветен на светец или светии. Подобна архитектура няма еквивалент в друга 
българска църква или в Европа. Централният олтар и корабът на цъквата образуват кръст. 
Вярва се, че иконата на Св. Богородица Осеновска е донесена от основателя на манастира 
йеромонах Гаврил от Атонската Света гора през 11 век. През 14 в. е взета от сестрата на 
цар Иван Шишман и е отнесена в София и поставена при мощите на св. Йоан Рилски. По-
късно е пренесена в Рилския манастир, след което е върната в Седмопрестолната света 
обител. Седемте престола - "Рождество на Св. Богордица", "Св. архидякон Стефан", "Св. 
Седмочисленици", "Св. св. безсребреници Козма и Дамян", "Свето Благовещение", "Св. 
арх. Гаврил" и "Св. братя Макавеи".  
 
1.08.2021 г. Манастир „Рождество Богородично“ – Черепишки манастир – гр. 
София 
Участие в св. Литургия за празника на св. мчци 7 братя Макавеи. 
Закуска и отпътуване за Черепишкия манастир „Успение Богородично“. 
Поклонение и разходка около манастира.  
 
Отпътуване за София.  
 
 
 

    Цената включва: Цената не включва: 

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

 - лични разходи; 
 - храна; 
 - сумата за нощувка се оставя под 
формата на дарение в манастира. 
  

  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 
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 
№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 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 

http://www.mfa.bg/
mailto:poklonnik@abv.bg

