
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 

 
Летния празник на св. Николай 

Мирликийски – манастир  
„Св. Николай“ в с. Скравена 

 старинен храм „Св. Николай“ в с. Царевец  
и Тържишки манастир „Св. Пророк Илия“ 

 

9 май 2021 

1 ден  
ЦЕНА: 35 лв.  

 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:office@poklonnik.bg


 

ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

09.05.2021 НЕДЕЛЯ:  София – Черепишки манастир - с. Скравена – с. Царевец – 

Тържишки манастир  

07:30 ч. – Тръгване от площад „Св. Александър Невски“. 
08:00 ч. – Пристигане в с. Скравена и участие в празнична света Литургия. Поклонение в храм 
„Св. св. Козма и Дамян“ и манастира „Св. Николай“. Участие във водосвет по случай летния 
празник на светеца. Благословена храна, дар от манастира (корбан). Отец Петър ни очаква с 
радост! 
14:00 ч. - Отпътуване за с. Царевец край Мездра и поклонение в двата храма – „Св. Николай“ и 
„Св. Димитър“. 
16:00 ч. - Отпътуване за Тържишкия манастир „Св. Пророк Илия“. 
Връщане в София около 19.30 часа. 
 

             
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    Цената включва: Цената не включва: 

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

 - лични разходи.  



 

Настаняването в автобуса става по реда на записване. Молим 

да си носите купичка и прибор за хранене. 

  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: 

Минимален брой участници: 20 записани поклонници. 
 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Подходящо облекло и обувки за излет според сезона и метеорологичните условия.  

Адрес на Поклонник.бг ЕООД: гр. София, 1000 район „Средецˮ, ул. „Калоянˮ №9В                                          
(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 
 

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

