
Храм „Св. ап. Петър и Павел“  

кв. Разсадника 

организира  

 

ПОКЛОННИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ 

 

Св. Иоан Руски, Св. Яков Цаликис, св. Преподобни Давид, св. 

Ефрем Нови,  

св. Нектарий Егински, св. Патапий, св. Ипомони 

  

 о-в Евия, Коринт, Атина, о-в Егина 

 Гърция  

 

23.05.2019 - 28.05.2019 г. 

6 дни / 5 нощувки 

ЦЕНА: 530 лв. 

 

Водач: отец Кирил Дидов 

 

За записване и информация: 

храм св.св. Петър и Павел кв. Разсадника ул. Д-р Калинков № 27 

 

GSM: 0878278942 

           0877368723 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 
 

1 ден - 23.05.2019, ЧЕТВЪРТЪК : София - о-в Евия        

  

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

граничен пропускателен пункт Кулата. Преминаване на границата и пътуване с ферибот през 

Глифа до остров Евия. Посещение на манастира „Св. Давид“ (поклонение на гроба на св. 

Яков Цаликис). Придвижване до Прокопи (поклонение на нетленните мощи на св. Иоан 

Руски). Настаняване в хотела на о-в Евия.  

2 ден - 24.05.2019, ПЕТЪК:  Халкида - Коринт и Лутраки, посещение на 

манастира „Св. Преподобний Патапий Чудотворец“- Атина 

 

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

Кратка почивка в гр. Халкида - градът се намира на двата бряга на естествения канал Еврип 

като едната част на града е на острова, а другата е в континенталната част на Гърция. 

Забележителен феномен, който е единствен по рода си в света е, че течението на водата по 

канала се сменя на всеки шест часа от юг на север и обратно - от север на юг. Каналът 

прилича на река с множество водовъртежи в момента на смяната на течението, като по 

средата течението е на юг, а от двете страни тръгва на север. 

Отпътуване за Коринт. 

Фотопауза при Коринтския канал (Истмос канал). Каналът е изкуствено прокопан. Той 

съединява Сароническия залив с Коринтския залив, пресича тесния Коринтски провлак и 

разделя полуостров Пелопонес, превръщайки го в остров.  

Поклонение в манастира"Св. Преподобний Патапий Чудотворец" - поклонение пред 

нетленните мощи на светеца и пред мощите на св. Ипомони. Отпътуване за гр. Атина. 

Вечерта - Настаняване в хотел в гр. Атина. Свободно време. 

 

3 ден - 25.05.2019,  СЪБОТА:  Неа Макри - Атина 

 

07:30 - 08:30 ч. Закуска  

08:30 ч. Посещение на манастир „Благовещение на св. Богородица“ в Неа Макри - 

поклонение пред нетленните мощи на св. Ефрем Нови 

Туристическа програма в Атина: Пешеходната обиколка започва от мястото, където е 

проповядвал св. ап. Павел, Акропола, Древната агора; Римската агора; арката на Адриан; 

старинната библиотека на Адриан, храма "Св. Екатерина" от 11 в., Кулата с ветровете, 

кварталите „Монастираки“ и Плака, византийската църква Капникарнеа, митрополитската 

катедрала, старинната църква Панагия Горгоепикос, площад "Синтагма" и парламента, 



стадиона и други.  

Прибиране в хотела към 20:00 ч. 

 

                      

4 Ден - 26.05.2019, НЕДЕЛЯ:   Атина  
 

8:00 - 11:00 ч. - Богослужение в храм „Св. Панталеймон“ в Атина. 

 

Свободно време или посещения на музеи по желание: Акропола, музей на Акропола, 

Археологически музей, музей Бенаки, музей на византийското и християнското изкуство и 

др. 

18:30 ч. Отпътуване за пристанището в Пирея;  

20:30 ч. Отплаване с ферибот за о-в Егина; 

Настаняване в хотел на о-в Егина 

 

5 ден - 27.05.2019, ПОНЕДЕЛНИК: о-в Егина 

 
08:30 - 09:30 ч. Закуска  

10:30 ч. - поклонение в манастирите на о-в Егина:  

Манастир „Св. Троица“, където са чудотворните мощи на „Св. Нектарий Егински“; 

разглеждане на новата църква но манастира, посветена на „Св. Нектарий“; гроба на Св. 

Нектарий; манастир „Св. Мина“, в който има и параклис, посветен на Св. Онуфрий.  

Обяд или вечеря в зависимост от изпълнението на програмата за деня 

Връщане в хотела и свободно време. 

 

6 ден, 28.05.2019 г. ВТОРНИК  
 

07:00 - 08:00 ч. Закуска. Свободно време в столицата на острова - гр. Егина.   

Отплаване с ферибот за Пирея, Атина.  

Отпътуване към България. Късно вечерта - пристигане в София. 

 

Дати на пътуване и цени: 

Дати на пътуване Възрастен в двойна 

стая 

Възрастен в 

единична стая 

Дете до 12 години  

23.05. - 28.05.2019 г. 530 лв. Допълнително 

договаряне 

с двама възрастни -

265.00 лв. 

с един възрастен - 

400 лв. 

Настаняване по програмата: 

Местонахождение Брой нощувки 

Гърция 5 

 

 



Цената включва: Цената не включва: 

- автобусен превоз София - Евия - Атина - 

Егина - София; 

- 5 нощувки с 5 закуски и 1 обяд – хотели 2* и 

4*; 

- 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: 
Акропола - 20 евро 

Музей на Акропола - 10 евро  

Археологически музей - 5 евро 

Музей на византийското и християнското 

изкуство - 4 евро 

Бенаки музей - 9 евро 

 

- лични разходи. 

 

Вид използван транспорт: Автобус 

Часово време: България 12 ч.; Гърция 12 ч. 

Валутен курс: 1 лев = 1.96 евро 

Настаняването в автобуса става по реда на записване. 


