
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  

  

  
  

  
  

ГЕРГЬОВДЕН В СЪРБИЯ  

София – Суковски манастир – Пирот– Крушевац – Жича  

– Ниш – София  

06.05.2022 – 08.05.2022  

Водач и лектор: гл. ас. д-р Иван Йовчев  

Духовник: ик. Валентин Тупаров   

(столичен храм "Св.Преображение Господне")  

Цена: 259 лв.  

За записване и информация:  

  

http://www.poklonnik.bg/
http://www.poklonnik.bg/


офис на Поклонническия център – София, ул. „Цар Калоян“ № 9 В, 
тел. 0700 18 244 и 0878 958 468; www.poklonnik.bg; poklonnik@abv.bg   

  
  

ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА  
  

  

 06.05.2022, ПЕТЪК: София – Суковски манастир – Пирот –  

 Крушевац – „Лазарица“ – Върнячка баня  

  

 Тръгване в 6:00 ч. от площад „Св. Александър Невскиˮ, гр. София. Отпътуване към 

ГКПП Калотина. Посещение на средновековния Суковски манастир. Св. Литургия в 

манастирската църква, посветена на Успение Богородично, от края на 19 в.  

 

Посещение на Пирот – Момчиловото кале,  Бела паланка (Ремесиана), резиденцията 

на св. Никита Ремесиански, покръстителят на бесите. Поглед към останките от 

епископската базилика и посещение на Старата църква. Преди да бъде построена 

днешната катедрална църква в града, намираща се в центъра, населението е 

използвало църквата в старото гробище. Около 1835 г. се построява тази църква до 

съществуващата по-стара сграда в старото гробище. За нея не се знае почти нищо, 

освен годината на нейното разширение – около 1835 година. Рустикалният и груб 

строеж очевидно говори за стар произход. През последните години се работи по 

укрепването и запазването на тази църква. Стените са преустроени и е поставени под 

покрив. В храма се съхраняват интересни икони.  

Посещение на Крушевац – голям средновековен български град, св. княз Лазар го 

превръща в негова столица, но и тогава дори до края на 19 в. града е населен 

изключително с българи. Посещение на храма Лазарица и разглеждане останките от 

средновековния град.   

  

http://www.poklonnik.bg/
http://www.poklonnik.bg/


Посещение на Савина испоница - за Савина испоница се върви пеш в планината.   

Долната разстоянието е около 1.5 км., а Горната на 3.5 км., съответно 30 и 70 минути. 

Това, при положение, че времето е хубаво. На тези места св. Сава се оттегля на пост 

и молитва след завръщането си от манастира Хилендар и тук най-вероятно съставя 

типика на манастира Студеница и житието на своя баща св. Симеон.   

 

Връщане във Варнячка баня, нощувка.  

  

  

Придвижване до Върнячка баня. Настаняване в хотела. Вечеря и нощувка.      

  07.05.2022 , СЪБОТА: Жича  –   Савина испоница  -   Върнячка баня   

Закуска. Посещение на манастира Жича и на мана   стира  Студеница.     



08.05.2022, НЕДЕЛЯ: Ниш – София  

Закуска сух пакет. Посещение на Св. Литургия. Отпътуване за Ниш.  

Посещение на централната част на града. Разходка из крепостта на Ниш,  

свободно време. При желание – организирано посещение на античната Медиана, 

луксозното предградие на древния Наисус – Ниш.   

    

Отпътуване за София.               

           

Дати на пътуване и цени:  

Дати на пътуване  Възрастен в 

двойна стая  

Възрастен в 

единична стая  

Дете до 12 

години с двама 

възрастни  

06-08.05.2022 г.        

Настаняване по програмата:  

Местонахождение  Брой нощувки  

Върнячка баня  2  

  

Цената включва:  Цената не включва:  

- автобусен превоз София – 

Крушевац – 

Кралево – София;  

- 2 нощувка със закуски и вечери във  

Върнячка баня;  

- водач и беседи на български език 

по  

целия маршрут;  

- комфортен автобус 3*;  

- всички посещения по програмата; - 

медицинска застраховка с покритие 5 000 

евро.  

- входни такси за обектите по 
програмата, където такива са приложими, 
заплащат се на място;  
- лични разходи.  



Вид използван транспорт: Автобус  

Часово време: България 12 ч.; Сърбия 11 ч.  

Валутен курс: 1 евро = 118 сръбски динара Условия 

на пътуването:  

Необходими документи: валидна лична карта; законово изискуемите документи при 

пътуване на непълнолетни деца и такива с двойно гражданство.  

Няма изискване към българските граждани и всички, пристигащи от България в 

Сърбия, да представят отрицателен PCR тест на влизане в страната:  
https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/serbia   

Настаняването в автобуса става по реда на записване.  

Условия за записване:  

Задграничен паспорт или лична карта валидни 6 месеца след датата на пътуването.  

Депозит в размер на 30% от сумата на човек. Доплащане 

до 20 дни преди заминаването.  

Анулация:  

В случай на отказ от пътуването, фирмата 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 10 дни: 50 % 

от целия договор от 9 до 3 дни: 80 % от целия 

договор от 3 до 0 дни: 100 % от целия договор  

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 във 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 5 дни преди 

пътуването!  

  

МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ  

Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.  

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ  

Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден 

паспорт или лична карта минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.  

Адрес на Поклонник ЕООД: гр. София, 1000 район "Средец", ул. "Калоян" №9 В 

(в двора на храм "Св. Петка", житарната); тел. тел. 0700 18 244; 0878 958 468. Ел. 

поща: office@poklonnik.bg poklonnik@abv.bg  

Застраховка „Отмяна от пътуване“: 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. Повече информация 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  


