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ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

 

    26.05.2023, ПЕТЪК: София – м-р „Любостиня“ – Кралево – м-р 

„Жича“ – м-р Велуче – Крушевац - църквата „Лазарица“ 

 
Тръгване в 7:00 ч. от гр. София. Отпътуване към КГПП Калотина. Посещение на 
манастира Любостиня край град Тръстеник. Светата обител е основана от св. 
княгиня Милица в края на XIV век. След битката на Косово поле (15 юни 1389 г.), в 
която загива сръбският княз Лазар и след като най-големият й син става пълнолетен, 
тя се оттегля от светския живот и отива в основания малко по-рано от нея манастир. 
Приема монашество под името Евгения и събира около себе си вдовици на 
православни воини, загинали в битката срещу османските нашественици. Прекрасната 
съборна църква е посветена на Успението на Пресвета Богородица и е типичен пример 
на храм, построен в моравски стил. Край северната стена на притвора, вляво от входа, 
е гробът на св. Милица, където и досега се покоят нетленните й мощи. В манастира 
Любостиня се замонашва и вдовицата на серския деспот Углеша, с монашеското име 
Ефимия. Тя е смятана за най-видна представителка на средновековната сръбска 
книжовност, автор е на няколко средновековни поетични произведения, най-
известното от които е химнът в похвала на св. княз Лазар. Св. Ефимия е и основна 
фигура при спасяването на мощите на св. Петка от османските нашественици и 
пренасянето им от Търново през Видин в Сърбия след завладяването на българската 
столица. Светата княгиня Милица също участва в това богоугодно дело. 

   

 
 
 
 
 
 

Отпътуване за Кралево, посещение на 
манастира „Жича“ – сръбска царска лавра от началото на XIII век, разположен в 
покрайнините на град Кралево. Светата обител е изградена от първия сръбски крал – 
св. Стефан Неман Първовенчани, и е седалище на неговия по-малък брат, първия 
сръбски архиепископ – св. Сава. Дълго време Жича е традиционно място за коронация 
на сръбските владетели, а днес девическият манастир е и седалище на жичките 
епископи. Съборната му църква е изградена в рашки стил и е посветена на Възнесение 
Христово („Св. Спас“). В нея са запазени два живописни слоя: по-старият е от 13. век 
– т.нар. „Златен век“ на сръбското църковно изкуство, а по-новият е от 14. век и носи 
характерните особености на т.нар. Палеологов ренесанс. Манастирът Жича е чудесен 
пример на християнското разбиране за синергия, на взаимодействието между духовно 
и светско. Докато другите големи сръбски манастири, основани от Неманичите, като 
Студеница и Хилендар, са изцяло ориентирани към монашеското отшелничество и 
откъсването от света, Жича, като център на сръбската архиепископия и място за 
коронация на светските владетели, е съчетавал в едно двете страни от живота на 
православните.  



Посещение на следващия обект по маршрута - манастир Велуче – малък, девически 
манастир, разположен край река Сребреница, недалеч от гр. Тръстеник. 
В края на деня, преди настаняването в гр. Крушевац, посещение на църквата 
„Лазарица“ в град Крушевац. Този храм е най-старият, изграден в моравски стил, и е 
построена от св. княз Лазар между 1377 и 1380 година в рамките на крепостта в 
тогавашната му столица. 

  

Настаняване в в хотел в гр. Крушевац. Нощувка. 

 
 

 27.05.2023, СЪБОТА: Крушевац – м-р Наупаре – м-р “Каленич” – 

 Ниш  

  
Закуска. Отпътуване за манастира Наупаре и неговия храм (посветен на 
Рождество Богородично), основан през XIV век, с красива фасада – богато 
орнаментирана, с изключителни розети, особено двете големи от западната страна. 
Втори обект от програмата е манастир Каленич в Шумадийска епархия. Построен 
е в началото на XV век от протовестиарий Богдан, един от велможите на деспот 
Стефан, син на св. Лазар и св. Милица. Храмът е красиво орнаментиран с прекрасни 
розети и богата каменна пластика на фасадата, както и добре запазени стенописи. 

  
 
Отпътуване за Ниш. Настаняване в хотел, нощувка. 

  

28.05.2023, НЕДЕЛЯ: Ниш – Темски и Суковски м-ри - София  

 
Закуска сух пакет. Св. Литургия в Ниш. Отпътуване за Темски манастир, след което 
посещение на Суковския манастир. Отпътуване за София.  



  

 
 

Дати на пътуване и цени:  

Дати на пътуване Възрастен в 
двойна стая 

Възрастен в 
единична стая 

26-28.05.2023 г. 345 лв. 295 лв. +40 лв. 

Настаняване по програмата: 

Местонахождение Брой нощувки 

Крушевац 1 

Ниш 1 

 

Цената включва: Цената не включва: 

- автобусен превоз; 
 - 2 нощувки със закуски; 
 - 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 лв. = 60 Сръбски динара (RSD) 

Условия на пътуването: 

Необходими документи: валидна лична карта; законово изискуемите документи при 
пътуване на непълнолетни деца и такива с двойно гражданство 
http://www.mfa.bg/pages/91/index.html. 

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 

http://www.mfa.bg/pages/91/index.html
http://www.mfa.bg/pages/91/index.html


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: 30 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. 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 №  13062110000686 /  
25.05.2022 г., валидна от 03.06.2022 до 02.06.2023 г. 
Удостоверение за Туроператор № 5008 и Турагент № РК-01-7065 
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