
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА 
ПАТРИАРШИЯ 

СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ 

Поклонническо – просветен център „Св. Йоан Рилски“ 

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

www.poklonnik.bg 

 
 

организират поклонническо пътуване до    

 

Св. Нектарий Егински, св. Яков 
Цаликис, св. Йоан Руски и св. 

Ефрем Нови 

СВЕТИНИТЕ НА О-В ЕВИЯ И О-В ЕГИНА – ГЪРЦИЯ 

21.05.2022 – 24.05.2022 

4 дни /3 нощувки                                                                      

ЦЕНА: 470 лв. 

Водач и лектор: гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев 

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


Акценти на програмата: 
✓ о-в Евия (манастир „Св. Давид“, манастир “Св. Йоан Руски“- нощувка в 

манастира, гр. Халкида) 
✓ Неа Макри (манастир „Благовещение на св. Богородица“) 

✓ Атина  
✓ о-в Егина (манастир „Св. Троица“) – нощувка в манастира 

 
ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 

 

                       21.05.2022, СЪБОТА:  София – о-в Евия    
 
Тръгване в 6:00 ч. – от площад „Св. Александър Невскиˮ, гр. София.                       
Отпътуване за Гърция. Преминаване с ферибот през Глифа до остров Евия. 
Поклонение в един от най-известните манастири в цяла Гърция - на  св. преподобни 
Давид, основан през ΧVI в., където се съхраняват мощите на св. Давид Евбейски, а 
така също и честната глава на св. Василий Велики. В манастира се намира и гроба на 
новоканонизирания светец Яков Цаликис (1920-1991г.).  
  

 
 

 
 
Придвижване до Прокопи. Поклонение на нетленните мощи на св. Йоан Руски.  
Св. Йоан се родил около 1690 година в Русия в православно семейство. В битка срещу 
турците той бил пленен и изпратен в Цариград заедно с хиляди свои съотечественици. 
От там бил препратен в град Прокопион в Кападокия. Заради праведния си живот св. 
Йоан бил удостоен от Бога с дара на чудотворството още приживе.  
Той се преселил при Господа, на когото служил през целия си живот на  27 май 1730 
г. Когато през 20-те години на ХХ в. гърците били изгонени от Кападокия, те взели със 
себе си и тялото на светеца. То било положено в храм на остров Евия, в село 
преименувано специално в Нео Прокопион. По-късно бил построен и храм на името на 

1 ден 



светеца, където неговото тяло лежи и до днес и привлича стотици поклонници. 
Настаняване в манастира на о-в Евия. Нощувка. 

 

 
 

                

2 ден 22.05.2022, НЕДЕЛЯ: Халкида – Неа Макри 

 

Сутринта отпътуване за гр. Халкида, който се намира на двата бряга на естествения 
канал Еврип (където се наблюдава, единствено по рода си в света, уникално свойство 
на водата да сменя посоката на течение на всеки шест часа).  
Участие в св. Литургия в Халкида или в Неа Макри (ако времето позволява).  
Настаняване в хотел в Неа Макри. Поклонение в манастир „Благовещение на св. 
Богородица“ в Неа Макри, където е живял и пострадал мъченически св. Ефрем Нови 
Чудотворец през XV в. Поклонение на светите мощи на светеца. 
 

 
 
Отпътуване за Атина. Пешеходна обиколка в Атина:  
Църквата Въведение Богородично – Капникарея 11в.; Митрополитската катедрала – 
Благовещение Богородично; Църква св. Елефтерий (Панагия Горгоепикос) – 13 в. 
Първата в света описана метеорологична станция на Андроник Киристу (Кулата на 
ветровете); Църквата св. Николай Рангава – 11 в.; Скалата от която св. ап. Павел 
проповядва,  панорама към древната агора на града. При достатъчно време – 
възможност за посещение на Акропола (посещението е индивидуално, цената на 
билета e 20 евро), както и някои от другите храмове в старата част на града.  
Връщане в хотела, нощувка в Неа Макри. 



                           

3 ден 23.05.2022, ПОНЕДЕЛНИК: Неа Макри – остров Егина 

 

Отпътуване за Пирея и от там за о. Егина. Поклонение в Манастир „Св. Троица“, където 
са чудотворните мощи на св. Нектарий Егински, наречен „Светецът на нашия век“ 
(1846 – 1920 г.). Роден близо до Константинопол в православно семейство, през 1876 
г. той става монах с името Нектарий. Завършва богословско образование в Атина и 
получава духовно назначение в Кайро, където през 1889 г. се издига в сан митрополит. 
Скоро започват дни на изпитания за св. Нектарий. Наклеветен от завистливи хора, той 
е принуден да се завърне в Гърция (Атина), където получава скромно място на 
проповедник. Живял тежък живот, изпълнен с лишения св. Нектарий търпял всичко, 
заради името Божие. Господ го надарил с духовни дарове и скоро славата на скромния 
учител се разнесла из цялата страна. На остров Егина той основал женски манастир 
през 1908 година. Свети Нектарий вършел чудеса още приживе, помагал на 
нуждаещите се и излекувал безброй болни и страдащи. Умира на 8 ноември 1920 
година. Канонизиран е на 20 април 1961 г. от Вселенската Патриаршия, с ден за 
честване 9 ноември. Гробът на светеца също се намира в манастира "Света Троица".  
Свободна програма. Нощувка в манастира. 
 
 

 
 

 

                         24.05.2022, ПОНЕДЕЛНИК:  остров Егина – Пирея - София          
                      

Отпътуване от Егина с ферибот до Пирея. Пристигане късно вечерта в София. 
                            

ВАЖНО: Жените, които ще участват в пътуването, трябва да бъдат 
облечени с дълги поли при посещенията на манастирите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ден 



Цената включва: Цената не включва: 

 
- Транспорт с комфортен автобус; 
- 3 нощувки, 2 от които в манастири;  
- 1 закуска и 1 вечеря; 
- водач и беседи на български език по целия 
маршрут; 
- медицинска застраховка с покритие 5 000 
евро; 

- ферибот 
- входни такси (за обектите по 
програмата, заплащат се на място): 
- Акропола - 20 евро 
- Музей на Акропола - 6 евро 
- лични разходи; 

Вид използван транспорт: Автобус, ферибот 

Часово време: България 12:00 ч.; Гърция 12:00 ч. 
Валутен курс: 1 евро = 1.96 лева (приблизително според валутния курс) 

 

Дати на пътуване и цени: 

Дати на пътуване Възрастен в 
двойна стая 

Възрастен в 
единична стая 

21- 24.05.2022 г. 470 лв. Няма такава 
възможност 

 

Настаняване по програмата: 

Местонахождение: Брой нощувки: 

Остров Евия - манастир 1 

Неа Макри - хотел 1 

Остров Егина - манастир 1 

 
 

Настаняването в автобуса става по реда на записване. 
 

  Условия за записване: 
Депозит в размер на 30% от сумата на човек. 
Доплащане до 20 дни преди заминаването.                                                                 
Валидна лична карта. 
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: 
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.  

http://www.mfa.bg/


 

Туроператорът си запазва правото на промяна при необходимост на часовете 
на заминаване или промени в реда на програмата; 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 възрастни поклонници до 
10 дни преди пътуването! 

 

МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ                                                                            
Валидна лична карта.  
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден 
паспорт или лична карта. 

Адрес на ПОКЛОННИК.БГ ЕООД: гр. София, 1000 район „Средец”, ул. „Калоян” 
№9 „В‟ (в двора на храм „Св. Петка”, Житарната); тел. 0700 18 244; 0878 958 468. 
Ел. поща: poklonnik@abv.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. 
 

"ПОКЛОННИК.БГ" ЕООД  има сключена Застраховка "Отговорност на туроператора"  в 
ЗК ЛЕВ ИНС АД  по силата на З астрахователна полица №  13062110000706 /  
28.05.2021 г., валидна от 03.06.2021 до 02.06.2022 г. 
Удостоверение за Туроператор № 5008 и Турагент № РК-01-7065 

mailto:poklonnik@abv.bg

