
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 

 

 

организира поклонническо пътуване   

ГЕРГЬОВДЕН В ОДРИН - 
ЦАРИГРАД 

София – Одрин - Цариград – м-р „Живоносни източникˮ 
„Св. Софияˮ – двореца музей Топкапъ - 

„Желязната църкваˮ-  София 

06.05.2022 – 08.05.2022 

3 дни / 2 нощувки 

ЦЕНА: 349 лв. 

 

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

Духовник: ик. Илиян Алексиев 

(столичен храм Рождество Богородично в кв. Лагера) 

 

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; poklonnik@abv.bg 

 

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


 
 

ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

   06.05.2022, ПЕТЪК: София – Одрин – Цариград - м-р „Живоносни 

източникˮ  

Тръгване в полунощ на 05.05 срещу 06.05. в 24.00 ч. – от площад „Св. Александър 
Невскиˮ, гр. София. Отпътуване към ГКПП Капитан Андреево. Пристигане в Одрин. Св. 
Литургия в българския храм „Св. Георги“ в града. Свободно време за пазар.  

 

Около 13.00 отпътуване за Истанбул. Посещение на  манастира „Живоносни 
източникˮ. Настаняване в хотел. Свободно време.    

 
 

 07.05.2022, СЪБОТА: Цариград: храм „Св. Софияˮ – храм „Св. Стефанˮ 



Закуска в хотела. Разглеждане на византийската църква „Св. София“. Първата църква на 

мястото на „Св. София“ е от IV в., сегашната е от VI в., при имп. Юстиниан I. Дълго време 

„Св. Софияˮ остава символ на византийската столица и най-ярък образец на византийската 

архитектура като цяло.                                                                                                     

Посещение на двореца Топкапъ и църквата „Св. Ирина“. 

  

 

      

 

 

 

 

 

Поклонение в храм „Св. Георги Победоносецˮ, където се съхраняват свети мощи на                      
св. Три Светители и св. Евфимия Всехвална. Поклонение в българската църква „Св. 
Стефанˮ (кр. на XIX в.), известна още като „Желязната църкваˮ.                                                                                                                                                                                                                                        

Нощувка в хотела. 

  



 

07.05.2022, НЕДЕЛЯ: Екзархийския дом – София 

Пакетирана закуска. Св. Литургия в българския храм в Шашли - Българската 
Екзархия. Свободно време за обяд.                                                                                                                    

 

 

  

 

  

 

 

 

Отпътуване за София. Пристигане вечерта на мястото на тръгване.                                                                             

Дати на пътуване и цени: 

Дати на пътуване Възрастен в 
двойна стая 

Възрастен в 
единична стая 

06-08.05.2022 г. 349 лв. 369 лв. 

 

Цената включва: Цената не включва: 

- автобусен превоз; 

- 2 нощувки и 2 закуски; 
- водач и беседи на български език по целия 

маршрут; 

- медицинска застраховка с покритие 5 000 евро; 

- лични разходи; 

 - входни такси;  
Входна такса за двореца Топкапъ и църквата св. 

Ирина (около 15 евро). 
Панорамна разходка с корабче по Босфора (около 
20 евро). 

Вид използван транспорт: Автобус 

Часово време: България 12:00 ч.; Турция 12:00 ч. 
Валутен курс: 1 турска лира = 0,12 български лев (приблизително според валутния курс)  

 

Настаняването в автобуса става по реда на записване. 
 

Условия за записване: 
Необходими документи: валиден задграничен паспорт; 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 

 

http://www.mfa.bg/


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 възрастни поклонници до 10 дни 
преди пътуването! 
 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

Адрес на Поклонник ЕООД:  

гр. София, 1000 район „Средецˮ, ул. „Калоянˮ №9 „Вˮ (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. 
  
"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

