
 
 

 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 до 

 

Средновековен град Червен -
Бесарбовски м-р - Ивановски 

скални църкви - Русе 
24-25.06.2023 
2 дни / 1 нощувка 

ЦЕНА:  

Водач и лектор: доц. д-р Венцислав Каравълчев 

За записване и информация: 

офис на Поклонническия център – София, ул. „Цар Калоянˮ № 9В, 

тел. 0878 958 468; www.poklonnik.bg; office@poklonnik.bg 

 

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


 
ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 

 

 1. ден 24.06.2023, СЪБОТА: София - Червен – Ивановските скални м-

ри – Бесарбовски м-р – Русе 
Тръгване в 06:30 ч. – от международна автогара „Сердика“, гр. София.                 

  

Посещение на средновековния град Червен и неговите 13 църкви, посещение на 

митрополитската църква. Посещение на Ивановските скални манастири и 
църкви и разглеждане църквата на Пресвета Богородица.  



 

Посещение на „Бесарбовският скален манастир” – единственият действащ скален 
манастир в България, където според преданието се е подвизавал дълго време св. 
Димитър Бесарбовски. 

Отпътуване за Русе, настаняване в хотел, нощувка.  

 

 2. ден 25.06.2023 НЕДЕЛЯ: Русе – София                                       

 

Божествена света литургия в някои от храмовете на града (по възможност – 
катедралния храм „Св. Троица“). След богослужението, свободно време и отпътуване 
за София.                                                     



 

 

Настаняване по програмата: 

Местонахождение Брой нощувки 

Русе 1 

 

Цената включва: Цената не включва: 

- автобусен превоз; 
- 1 нощувка  
- водач и беседи на български език по 
целия маршрут; 
- медицинска застраховка с покритие 
1000 лв.; 

- входни такси, ако са приложими; 
- лични разходи; 

 
 

 

Настаняването в автобуса става по реда на записване. 
  
Условия за записване:  
Необходими документи: валиден задграничен паспорт или лична карта; законово 
изискуемите документи при пътуване на непълнолетни деца и такива с двойно 
гражданство http://www.mfa.bg (ако е приложимо). Депозит в размер на 30 % от 
цената на човек. Доплащане до 20 дни преди заминаването.  
 
Анулация и неустойки: съгласно договора за организирано туристическо 
пътуване.  
 
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.  
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:  
Минимален брой участници: 20 записани възрастни поклонници до 10 дни преди 
пътуването.  
 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ  
Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 


