
Поклонническо-просветен център „Св. Йоан Рилски“ 

 

организира поклонническо пътуване до 

          

  

ХРИСТИЯНСКИТЕ СВЕТИНИ В 
КАПАДОКИЯ 

 

30.03.2021 – 05.04.2021 

7 дни / 6 нощувки 

ЦЕНА: от 650 лв. 

 

Водач и лектор: доц. д-р Павел Павлов 

Духовник:  

 

За записване и информация: 

офис на Поклонническия център – София, ул. „Цар Калоянˮ № 9 „Вˮ, 

тел. 0700 18 244 и 0878 958 468; www.poklonnik.bg; office@poklonnik.bg 

 
 

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


 

 
Акценти на програмата: 

- Манастир „Св. Богородица - Живоприемен източникˮ 

- Посещение на църквите и манастира в Гьореме 

- Скални форми в долината Зелве 

- Манастирски църкви в долината Ъхлара 

- Родното място на св. Григорий Богослов 

- Червената църква 

- Къщата на св. Йоан Руски  

- Скалните църкви и манастири в долината Соанлъ 

- Крепостта Учхисар 

- Църквата „Св. Георгиˮ 

- храм „Св. св. Константин и Еленаˮ 

 
ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 

 

                       30.03.2021, ВТОРНИК:  София – Цариград 

06:00 ч. тръгване от площад „Св. Александър Невскиˮ, гр. София. 
Кратка програма в Цариград. Манастир „Св. Богородица - Живоприемен източникˮ. 
Възможност за панорамна разходка с корабче и др. Нощувка в хотела. 

     
 

                          31.03.2021, СРЯДА: Цариград – Кападокия 

Закуска. Ранно потегляне и преминаване в Азия по един от мостовете на Босфора.  
Разходка при Соленото езеро. Пристигане вечерта в Кападокия и настаняване в хотела. 
Вечеря и нощувка в Юргюп. 

      
                             
                      01.04.2021, ЧЕТВЪРТЪК: Кападокия                                                                                   
Закуска. Посещение на църквите и манастира в Гьореме. Църквата в Чавушин.                                          

3 ден 

2 ден  

1 ден  



Красивите скални форми в Зелве, Лозето на пашата, Долината на гълъбите и др.               
Вечеря и нощувка в Юргюп. 

     
 
                  02.04.2021, ПЕТЪК: Кападокия 

Закуска. Пътуване до долината Ъхлара - посещение на манастирските църкви.  
Родното място на св. Григорий Богослов. Поклонение на гроба на светеца в Червената 
църква. Подземният град. Вечеря и нощувка в Юргюп. 

     
 

                  03.04.2021, СЪБОТА: Кападокия 

Закуска. Посещение на гр. Прокопион. Поклонение в къщата на св. Йоан Руски, където се 
подвизава и умира. Пътуване до родното място на св. Георги Победоносец.  
Скалните църкви и манастири в долината Соанлъ. Крепостта Учхисар.                                 
Вечеря и нощувка в Юргюп. 

    
                      

                      04.04.2021, НЕДЕЛЯ: Кападокия – Цариград  
Закуска. Отпътуване за Цариград. Почивка на езерото Сапанджа. 
Нощувка. 
 

                     05.04.2021, ПОНЕДЕЛНИК: Цариград – Одрин – София 

4 ден  

5 ден 

6 ден 

 

7 ден 

 



Придвижване до Одрин. Поклонение  в българските църкви „Св. Георгиˮ и  

 
 

„Св. св. Константин и Еленаˮ. Свободно време в Одрин. 
Връщане в София късно вечерта. 

              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Цената включва: 

- 2 нощувки със закуски в хотели в Цариград; 

- 4 нощувки в хотел в Юргюп със закуски и вечери; 

- Автобусен превоз; 

- Медицинска застраховка; 

- Водач и беседи на български език по целия маршрут; 

- Местен гид; 
 

 

Цената не включва: 

- Лични разходи; 

- Входни такси (около 50 евро); 

 
Дати на пътуване и цени: 

Дати на 
пътуване 

 
Възрастен в 
двойна стая 

 
Единична стая 

30.03-05.04.2021   
 

 
 



 
 

Условия за записване: 
-  Начин на плащане: депозит – 30 % от общата цена, валиден международен паспорт, 
доплащане – до 30 дни преди датата на отпътуване. 

-  Минимален брой туристи за осъществяване на пътуването: 25 човека. 
-  Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 7 дни преди 
началната дата. 

-  Необходими документи: задграничен паспорт; няма визови, санитарни и медицински 
изисквания. 

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. 

 
 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през 

времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за 
негова сметка. 

 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок 
съобразно спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билети по 
международни и вътрешни полети и не по-късно от 31 дни преди пътуването, като се 
задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА само дължимите суми, свързани с 
евентуалното преиздаване на билетите. 

 Информация относно здравните изисквания: няма ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ медицински и 
санитарни изисквания при пътуване до Турция. 

 Пътуване на лица с ограничена подвижност:  Пътуването като цяло НЕ Е подходящо за 
лица с ограничена подвижност. 

 
 
Условия на пътуването: 

   

  Необходими документи: валиден задграничен паспорт; законово изискуемите документи при 
пътуване на непълнолетни деца и такива с двойно гражданство. http://www.mfa.bg 

 

 

Туроператорът си запазва правото за промяна на реда на програмата при 
необходимост: на часовете на заминаване; промяна на хотела и 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. 

Забележка: пакетната цена е калкулирана по курс 1,70 лв. за щатски долар към 20.08.2018 
г. При промяна на обменния валутен курс с повече от 8 % в периода до началото на 
туристическото пътуване, фирмата си запазва правото за прекалкулиране на основната 
пакетна цена, съобразно промяната на валутния курс. 
 

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 

mailto:office@poklonnik.bg

