
 

с благословението на Негово Светейшество 

† Неофит 

Поклонническо-просветен център „Св. Йоан Рилски“ 
и 

храм ”св.св. Петър и Павел“  
кв. Разсадника 

организира поклонническо пътуване 

СВ. КНЯЗ ЛАЗАР, СВ. МИЛИЦА И 
СТАРЕЦА ТАДЕЙ ВИТОВНИШКИ 

– СЪРБИЯ- 
 

31.05.2018 – 03.06.2018 

4 дни / 3 нощувки 
ЦЕНА: 230 лв 

 

Водач и лектор: доц. д-р Павел Павлов                                                      
Духовник: отец Кирил Дидов 

 

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; poklonnik@abv.bg 
храм св.св. Петър и Павел кв. Разсадника ул. Д-р Калинков № 27 

 

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


 

 
ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 

 
               31.05.2018, ЧЕТВЪРТЪК : София – манастир “Манасия” 
–        
 Петровац -  манастир "Витовница" – Крушевац    

 
 Тръгване в 7:00 ч. от храм "Св. ап. Петър и Павел", гр. София. Отпътуване към 

граничен пропускателен пункт Калотина. 

Посещение на манастир Манасия и манастир Горняк. 

 

Посещение манастира Витовница - при гроба на стареца Тадей. 

Следобяд настаняване в хотела в гр. Крушевац  - вечеря в хотела. 

Свободно време. 

 



 

 
 01.06.2018, ПЕТЪК:  м-р „Раваница“ – м-р „Лешие“ 
 
  

   7:30-8:00ч. - закуска в хотела. 8:30ч. - тръгване от хотела. 

 

Посещение манастир Раваница - при мощите на св. княз Лазар и 

на преп. Ромил Видински. (обяд в Парачин или Чупря). 

15:00ч. - манастира Лешие – вечерня. 

17:00ч. - настаняване в хотела. 19:00ч. - вечеря в хотела. Свободно време. 

 

 

 

 

 
  02.06.2018,  СЪБОТА:   манастир “Любостиня” – Кралево - 
 манастир "Жича" – манастир "Студеница" - Ниш 
 

 
8:00-10:00ч. - Богослужение при Крушевацкия епископ Давид. 
12:00ч. - манастира Любостиня  - гроба на св. княгиня Милица. (обяд във 

Върнячка баня или в Кралево). 
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13:30ч. - манастира Жича. 
15:00ч. - манастира Студеница. 
19:00ч. - Настаняване в хотела в гр. Ниш. 
20:00ч. - вечеря в хотела. Свободно време. 

 

 
 
 
                     

  4 Ден   03.06.2018, НЕДЕЛЯ:   НИШ  –  Суковски манастир – София 
 
 

8:00-11:00ч. - Богослужение при Нишкия епископ Арсений на храмов празник 
в храм "Св. Константин и Елена" в гр. Ниш. 

Свободно време в града - (обяд в Ниш). 



 

   

 
 
 

14:00ч. - Суковски манастир.   
 

 
 

19:00ч. - пристигане в София.   
 
 
Дати на пътуване и цени: 

Дати на пътуване Възрастен в 
двойна стая 

Възрастен в 
единична стая 

Дете до 12 
години с двама 

възрастни 

31.05-03.06.2018 г. 230 лв. 320,00 лв. 115,00 лв. 

Настаняване по програмата 

Местонахождение Брой нощувки 

Сърбия 3 



 

 

Цената включва: Цената не включва: 

- автобусен превоз София – Крушевац –
Кралево – София; 
- 3 нощувки с 3 вечери и 1 закуска; 
- водач и беседи на български език по 
целия маршрут; 
- комфортен автобус 3*; 
- всички посещения по програмата; 
- медицинска застраховка с покритие 5 000 
евро. 

- входни такси за обектите по програмата, 
където такива са приложими, заплащат се 
на място; 
- лични разходи. 

Вид използван транспорт: Автобус 
Часово време: България 12 ч.; Сърбия 11 ч. 
Валутен курс: 1 евро = 123 сръбски динара 
Настаняването в автобуса става по реда на записване. 


	храм ”св.св. Петър и Павел“
	СВ. КНЯЗ ЛАЗАР, СВ. МИЛИЦА И СТАРЕЦА ТАДЕЙ ВИТОВНИШКИ – СЪРБИЯ-

