
Поклонническо – просветен център „Св. Йоан Рилски“ 

Ул. „Цар Калоян“ 9В, София 1000, тел. +359 878 958 468,  

www.poklonnik.bg, office@poklonnik.bg 

 

 

организира поклонническо пътуване до 

 
 

РУЕНСКИ МАНАСТИР „Св. Йоан 
Рилски“ - Скрино 

с. Скрино – Руенски манастир – параклис „Свето Възнесение Господне“ – храм 

„Св. Тодор“ – храм „Св. Димитър“ – храм „Св. Богородица“ гр. Бобошево 

24.04.2021  
1 ден 

ЦЕНА: 30 лв.  
Ограничен брой места: 20 

Водач и лектор: Иван Йовчев 

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:poklonnik@abv.bg


ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

24.04.2021 СЪБОТА:  София – с. Скрино – Руенски манастир – параклис „Свето 

Възнесение Господне“ – храм „Св. Тодор“ – храм „Св. Димитър“ – храм „Св. 

Богородица“ гр. Бобошево 

 
7:00 ч. – Тръгване от площад „Св. Александър Невски“. Отпътуване за  с. Скрино и Руенския 
манастир „Св. Йоан Рилски“. Поклонение в манастира и разходка до пещерата на светеца, 
кръста и аязмото. Ориентировъчно време – 1.30 ч. 

 
 
Отпътуване за параклиса „Свето Възнесение Господне“ на красиво място по поречието на 
река Струма.  
  

 
 
На няколко минути от параклиса е старата църква „Св. Тодор“, която е претърпяла много 
поражения от иманяри и природни стихии, но местното население е изградило нов навес, 
който да я предпазва поне от последните.  По стените на църквата са запазени стенописи в 
два пласта. Фреските от ранния пласт са унищожени, а тези от втория представляват ценни 
творения на българската средновековна живопис. Частично запазени са сцените: "Тайната 
вечеря", "Умиване на нозете", "Моление в Гетсиманската градина", "Предаване на Христа от 
Юда" и др. 
 



 
 
Обяд в заведение в гр. Бобошево. 
Отпътуване за храма „Св. Димитър“, който се намира в планината над града.  
 

 
 
Връщане в гр. Бобошево. Поклонение в храма „Св. Богородица“ един от най-красивите и 
величествени възрожденски храмове в цяла България. 
 

 
 
Отпътуване към София. 

             

    Цената включва: Цената не включва: 

- Превоз с 20 местен автобус; 
- водач и беседи на български език по 
целия маршрут; 
- медицинска застраховка с покритие 
1 000 лв. 

 - лични разходи; 
 - входни такси; 
 - обяд. 



 

Настаняването в автобуса става по реда на записване. 

  Условия за записване: 

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

Депозит в размер на 30% от сумата на човек. 
Доплащане до 20 дни преди заминаването. 

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; промени 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: 

Максимален брой участници: 20 записани поклонници. 
 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Добра физическа форма за лека разходка в планина и подходящо облекло и обувки за 
излет според сезона и метеорологичните условия. Маршрутът е неподходящ за хора, 
които изпитват дискомфорт от пътуване по завои. 

Адрес на Поклонник ЕООД: гр. София, 1000 район „Средецˮ, ул. „Калоянˮ №9 „Вˮ                                          
(в двора на храм „Св. Петкаˮ, до житарната); тел. 0700 18 244, 0878 958 468. 
Ел. поща: office@poklonnik.bg 

Застраховка „Отмяна от пътуванеˮ: 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.  
Туроператор ПОКЛОННИК.БГ ЕООД е застрахован по смисъла на чл. 42 от Закона за 
Туризма в „Застрахователно дружество Евроинс АД“ със застрахователна полица № 
03700100002761/ 03.06.2020 
Удостоверение за Туроператор № 5008 и Турагент № РК-01-7065 
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