
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  

 

 „Св. Богородица Достойно ест“  

поклонение пред оригиналната 
чудотворна икона от Света гора в 

Комотини 

07.09.2022 – 08.09.2022 

2 дни / 1 нощувка 

ЦЕНА: 230 лв. 
 

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

Духовник: свещ. Иван Генчев (храм „Св. Успение Богородично“ – пл. „Ручей“) 

 
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:office@poklonnik.bg


 

 

ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

1 ден  07.09.2022, СРЯДА: София – Комотини 

06:30 ч. Тръгване от площад „Св. Александър Невски“. Отпътуване през граничен 
пункт ,,Кулата“. Поклонение в манастира „Св. Йоан Предтеча“ в с. Акритохори, близо до 
българската граница. Поклонение в манастира “Св. Богородица Икосифиниса” (бълг. 
Косиница) на планината Пангей, Драмска митрополия. В манастира се пази чудотворната 
икона на Пресвета Богородица Икосифиниса и множество свети мощи. Пристигане в 
Комотини. Настаняване. Участие във вечерно богослужение. 

 

2 ден 08.09.2022, ЧЕТВЪРТЪК: Комотини – Кавала – София 

Участие в св. Литургия,отслужена от Негово Светейшество Вселенския патриарх 
Вартолмей. Поклонение пред иконата „Достойно ест“, която много рядко напуска Света 
гора. Съхранява се в Протатона „Успение на Пресвета Богородица“ в столицата на Атон - 
Карея. Това е главният съборен храм на Св. Гора и по предание – най-старият на Атон, 
основан от самия св. Константин Велики през 335 г., когато там още нямало монашество. 
Иконата е напускала Атон само 4 пъти, за да утеши, подкрепи и вразуми всички онези, които 
нямат възможност да отидат при нея. Поклонение на мощите на Свети Григорий Богослов 
в Неа Карвали. Свободно време за обяд в Кавала. Отпътуване за София през Кулата. 
 
 

 
 
 



Настаняване по програмата: 

 

Местонахождение Брой нощувки Цена двойна стая Цена ед. стая 

Гърция 1 230 лв. 260 лв. 

 

 

Цената включва: Цената не включва: 

- 1 нощувка с 1 закуска в двойна стая; 
- водач и беседи на български език по целия         
маршрут; 
- превоз с комфортен автобус 3*; 
- медицинска застраховка с покритие 5 000 
евро; 

- входни такси; 
- лични разходи; 

Вид използван транспорт: Автобус 

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

 

Настаняването в автобуса става по реда на записване. 

 
  Условия за записване: 

Депозит в размер на 30% от сумата на човек. 
Доплащане до 30 дни преди заминаването.                                                                
Валидна лична карта (или валиден задграничен паспорт). 
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 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 
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; промяна 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: 25 записани възрастни поклонници до 10 дни 
преди пътуването! 
 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

http://www.mfa.bg/


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.БГ ЕООД: гр. София, 1000 район „Средец”, ул. „Калоян” №9В (в 
двора на храм „Св. Петка”, до житарната); тел. 0700 18 244; 0878 958 468. 
Ел. поща: office@poklonnik.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 №  13062110000686 /  25.05.2022 г., валидна 
от 03.06.2022 до 02.06.2023 г. 

Удостоверение за Туроператор № 5008 и Турагент № РК-01-7065 

 

mailto:office@poklonnik.bg

