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Св. Григорий Богослов (Назиански), архиепископ Константинополски 

 
 

НЕА КАРВАЛИ – СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ 
 

11.02.1017 – 12.02.2017 г., НЕДЕЛЯ НА БЛУДНИЯ СИН 

 
2 дни / 1 нощувка / 1 вечеря 

 
МАРШРУТ: София – Манастир “Св. Богородица Икосифиниса”  – Неа Карвали – Кавала – 

Баптистериум “Св. Лидия” – Гоце Делчев – Хаджидимовски манастир “Св. вмчк Георги 

Победоносец” - София 

 
Поклонническата програма се организира с благословението на  

Софийската Света Митрополия 
 
 
Акценти на програмата: 

� Манастир “Св. Богородица Икосифиниса” (Чудотворната икона на Пресвета 

Богородица) 

� Неа Карвали (храм “Св. Григорий Богослов” със свети мощи на св. Григорий) 

� Кавала (древният град Неаполис, където св. ап. Павел за пръв път стъпва в Европа) 

� Баптистериум “Св. Лидия” (на мястото, където св. ап. Павел кръщава първата жена 

християнка при пребиваването си във Филипи) 
� Гоце Делчев и Неврокопска Митрополия (старо име Неврокоп – седалище на 

Неврокопска епархия, оглавявана от Негово Високопреосвещенство Неврокопски 

митрополит Серафим) 

� Хаджидимовски манастир “Св. Вмчк Георги Победоносец” (епархийски манастир с 

чудотворната икона на св. вмчк Георги от XVIII в., много частици от св. мощи) 
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ПОКЛОННИЧЕСКА ПРОГРАМА 

 
1 ден (11.02.2017, събота) – София – Манастир “Св. Богородица Икосифиниса” – Неа 
Карвали – Кавала – Баптистериум “Св. Лидия” – Гоце Делчев 
Тръгване в 6:00 ч. от метростанция “Опълченска”. Отпътуване към граничен пропускателен 

пункт Кулата-Промахон. Поклонение в манастира “Св. Богородица Икосифиниса” (бълг. 

Косиница) на планината Пангей, Драмска митрополия. В манастира се пази  чудотворната икона 

на Пресвета Богородица Икосифиниса и множество свети мощи. Отпътуване за Кавала и Неа 

Карвали, селище в района на гр. Кавала. Кратка обедна разходка в Кавала – градът, в който св. 

ап. Павел за пръв път стъпва на европейска земя. Поклонение и молебен при мощите на св. 

Григорий Богослов в едноименния храм в селцето Неа Карвали. Отпътуване за древния град 

Филипи с посещение на баптистериума “Св. Лидия”. Придвижване към българската граница. 

Пристигане в гр. Гоце Делчев около 19:00 ч. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 
2 ден (12.02.2017, неделя)  – Гоце Делчев – Хаджидимовски манастир “Св. Вмчк Георги 
Победоносец” - София 
Архиерейска св. Литургия, оглавена от Негово Високопреосвещенство Неврокопски 

митрополит Серафим, в гр. Гоце Делчев. Среща с дядо Серафим. Отпътуване за 

Хаджидимовски манастир “Св. вмчк Георги Победоносец” (15 км от гр. Гоце Делчев), 

построен на мястото, където по чудесен начин е открита чудотворната икона на св. вмчк Георги 

Победоносец, пазена в манастира. Отпътуване за София. Пристигане след 19:00 ч.  

 

Дати на пътуване и цени: 

Дата на отпътуване 
Възрастен в двойна стая Дете до 12 години с двама 

възрастни в двойна стая 
11.02.2017 г. 100.00 лв 50.00 лв 

 

Хотел по програмата: 
Местонахождение Хотел Брой нощи 

Гоце Делчев Хотел “Неврокоп” *** или 

подобен 

1 

 

Пакетната цена включва: 
- автобусен превоз София – Кавала – София   

- 1 нощувка с вечеря в Гоце Делчев, хотел 3*.  

- водач и беседи  на български език по целия маршрут; 

- комфортен автобус 3*; 

- всички посещения по програмата; 

- медицинска застраховка с покритие 10 000 евро. 

 

Цената не включва: 
- входни такси за обектите по програмата, където такива са приложими, заплащат се на място; 

- лични разходи.  

 
Условия за пътуването: 
- Необходими документи: валидна лична карта; законово изискуемите документи при пътуване 

на непълнолетни деца и такива с двойно гражданство http://www.mfa.bg/pages/91/index.html. 

 

 

 


