
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  
 

 
 

Годечки манастир „Св. Дух“  
Искрецки манастир „Успение Богородично“, храм „Св. 

Николай“ в с. Искрец и Шияковски манастир 

29.05.2021 г. 
1 ден  

ЦЕНА: 35 лв. 
 

Водач: 
 
 

За записване и информация: 

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

29.05.2021, СЪБОТА: София – Годеч – Искрец - София 
 
8:00 ч. – Тръгване с автобус от  площад „Св. Александър Невски“. 
Пристигане в манастира „Св. Дух“ 

Точната година, в която манастирът е построен първоначално, не е известна, но се счита, че 
долината на река Нишава е приютявала много църкви и манастири още от средновековието. 
Според археолози, районът около Годеч е представлявал голям религиозен център по времето 
на Второто българско царство и ранните години на Османско владичство и е бил част от т.нар. 
Мала Света гора (както областта около София се нарича заради множеството си манастири и 
църкви). 

Отпътуване за Искрецкия манастир "Успение Богородично". 
 

 
 
Искрецкият манастир се намира в източния край на село Искрец, в границите на санаториума 
за белодробни заболявания. 

Предполага се, че Искрецкият манастир е основан още през XIII в. Най-ранният период от 
съществуването му е забулен в неизвестност, като единствените сведения за това време 
изхождат от местни предания. През XIV в. е разрушен от османлиите, след което за дълго 
остава в запустение. Възобновен е в XVII в. - през 1602 г е преизградена църквата, вероятно 
като селищен храм. През 1834 г. старият манастирски храм е обновен за пореден път и около 
него се сформира монашеска обител, но след няколко десетилетия отново запустява. 
При изграждането на Санаториума за белодробни заболявания „Цар Фердинанд І” в началото 
на XX в. Българската православна църква дарява на здравното заведение манастирския двор 
и всички други манастирски земи - над 400 декара имот от обработвани ниви, ливади, градини 
и гори. Първата сграда на санаториума е издигната между самия ограден зид на манастира. 
Така се постига образуването на своебразен лечебен комплекс с „две болници“ – едната 
(манастирът) за душата, а другата за тялото. 
 
След поклонението в манастира отец Януарий ще ни заведе в храма „Св. Николай“.  
 
Отпътуване за Шияковския манастир.  
Прибиране в София. 
 
 
 



    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 микробуса 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: 

Минимален брой участници: 20 записани поклонници до 10 дни преди пътуването!  
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Няма изисквания. 

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 
 

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

