
 

 

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 

 

 

организират поклонническо пътуване до 

    

КИПЪР – ОСТРОВЪТ НА СВЕТОСТТА                                     

София – Ларнака – Пафос – манастир Кикос – София 

03.06.2023 – 06.06.2023 

 

4 дни / 3 нощувки 

ЦЕНА:  

 

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

За записване и информация: 

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

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

 
 

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


 

 

 

 
ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 

 

                       03.06.2023, СЪБОТА: София – Ларнака  

Сборен час на летище София,Терминал 1 в 17:00 ч. (задължително мин. 2 часа 

преди полета). Полет от София до Ларнака в 19:10 ч. Кацане в 21:20 ч. Трансфер до хотела 
в Ларнака. Настаняване в хотел. Нощувка.    

 

 

                        04.06.2023, НЕДЕЛЯ: Ларнака – Пафос – Героскипу - Ларнака 

Закуска сух пакет. Св. Литургия в храма Св. Лазар в Ларнака. Поклонение на гроба и св. 
Мощи на св. Лазар. Отпътуване за Пафос. Поклонение на храма Св. Богородица 
Хрисополитиса и колоната на св. Ап. Павел, на раннохристиянския комплекс и катакомбите 
на св. Соломония и др. Поклонение в м-ра на св. Неофит Затворник. При възможност 
посещение и на старинния храм св. Петка в Гироскипу, отличаващ се със своята 
архитектура. Връщане в Ларнака. Нощувка.  

 

 2 ден   

 1 ден    



 

 

 

колоната на св. Ап. Павел                         м-р „Св. Неофит“ 

 3 ден  05.06.2023, ПОНЕДЕЛНИК: Кикос- Св. Богородица „Кикоска“- м-р 

„Пресвета Богородица Троодос“- м-р на Светия кръст -Ларнака 

Закуска. Посещение на м-ра Св. Богородица Кикос. Поклонение на чудотворната икона на 

Св. Богородица Кикоска и на другите светини в манастира. Разглеждане на манастира – 

музеят, мозайките и др. поклонение на Престола на Пресвета Богородица и гроба на 

архиепископ Макарий. Посещение на. Поклонение на чудотворната икона на св. Богородица 

и на чудотворния пояс, който се пази в манастира. Посещение на манастира на Светия 

кръст в Омодос основан от св. Елена през 4 век и поклонение на главата на св. ап. Филип и 

други светини. Отпътуване за Ларнака. Свободно време, нощувка. 

 

4 ден  06.06.2023, ВТОРНИК: Ларнака- м-р Ираклидиос- м-р Махера-

Ларнака-София 

Закуска. Натоварване на багажа в автобуса. Отпътуване за манастира Ираклидиос – най-

големият женски в-р на острова. Поклонение на мощите на светеца. Посещение на манастира 

Махера. Поклонение на чудотворната икона на Св. Богородица, която по предание също е 

дело на св. ап. Лука.  

При възможност: Поклонение в м-ра на „Св. Текла“ с целебния извор – агиазмо. Поклонение 

на част от Светия кръст в  м-ра „Ставровуни“ – в м-ра се допускат само мъже. Пред входа на 

манастира има малък храм, който може да бъде посетен от жените. Посещение на храма 

Ангелоктисти – (построен от ангелите) в Кити.   

Връщане – летище Ларнака  - полет до София в 21:50 ч. 

 



 

 

Дати на пътуване Възрастен в 
двойна стая 

Възрастен в 
единична стая 

3-6.06.2023 г.   

 

Цената включва: Цената не включва: 

- входни такси;  
- самолетен билет София – Ларнака – София 
с редовен полет на авиокомпания Wizz Air с 

включен багаж (малък салонен багаж: 
40 х 30 х 20)  
- транспорт с туристически автобус в 
Кипър; 

- 3 нощувки с 3 закуски в хотел с 
външен басейн; 

- водач и беседи на български език по    

целия маршрут; 
- медицинска застраховка с покритие 5 000 
евро; 

- лични разходи; 
- обяд. 

Вид използван транспорт: Самолет, Автобус 

Часово време: България 12:00 ч.; Кипър 12:00 ч. 

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

Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди 
започването на изпълнението на туристическия пакет, след заплащане на 
следните такси: 
• До 60 работни дни от датата на заминаване – без такси 
• От 59 работни дни до 30 дни – такса с размера на депозита 
• От 29 работни дни до деня на отпътуване – такса 100% от стойността на пътуването  
 

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, като летищни, пристанищни и други такси. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Минимален брой участници: 20 записани възрастни поклонници до 30 дни 
преди пътуването! 

МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

http://www.mfa.bg/


 

 

Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ  
Валидна лична карта.  
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт 
или лична карта. 

Жените, които ще участват в пътуването, трябва да бъдат облечени с дълги поли 
при посещенията на манастирите. 

Адрес на ПОКЛОННИК.БГ 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 

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

mailto:poklonnik@abv.bg

