
Еднодневна екскурзия за Разпети петък,

22.04.2022 год.

Маршрут: гр.София - гр.Бухово - с.Елешница - гр. 
Казанлък - гр.Шипка - с.Елешница - гр.Бухово - 
гр.София

Програма:

Отпътуване в 07.00 ч от гр. София, пл. Храм-паметник Алекс. Невски, в 07.30 ч от
гр.Бухово, в 07.45 ч от с.Елешница.  Пътуване по подбалканскя път (Златица-Пирдоп) по
маршрута  в  посока  КАЗАНЛЪК за  първа  спирка  Казанлъшкият  девически  манастир
"Въведение  Богородично",  който се  намира  в  западната  част  на  самия  град  Казанлък.
Според преданията началото на Казанлъшкия манастир е поставено през 1828г. По време на
Руско-турската война  (1877–1878) Казанлъшкият манастир споделя злощастната съдба на
многото поругани български обители.На 27 декември 1877г руските войски освобождават
Казанлък,  като  с  това  е  сложен  край  на  оскверняването  на  манастирските  светини.  В
архитектурно  отношение  Казанлъшкият  манастир  представлява  комплекс  от  съборна
черква и жилищни и стопански сгради. Обширният манастирски двор е ограден от всички
страни с високи каменни зидове и красиви сгради във възрожденски стил, така че обителта е
изолирана от градския шум и суета.  Понастоящем Казанлъшкият девически манастир е
постоянно  действащ,  не  предлага  спане  и  храна. Време  за  разглеждане  а  манастира  и
минаване  под  плащеницата.  Свободно  време  в  центъра  на  града.  В  ранният  следобяд
отпътуване  за  гр.  ШИПКА.  Време  за  разглеждане  на  уникалния  Храм-паметник
„Рождество Христово”, известен още като Руската църква, се намира в северозападния край
на град Шипка,  в  подножието на  Шипченския проход.  Подготовката  за  построяването на
храма е изключително дълга. През 1879 г. руският цар Александър II издава разрешение да
започне набиране на средства, като сам дарява икона, ризница и 1000 рубли. На 25 април
1880  г.  излиза  и  разрешението  му  за  учредяването  на  „Комитет  за  построяването  на
православен  храм  в  подножието  на  Балкана  в  Южна  България  за  вечно  поменуване  на
воините, паднали във войната 1877 – 1878 година“.  През 1885 година  жителите на Шипка
подаряват място за черквата и малко след това започва работата по нейното изграждане, но на
следващата година строежът е преустановен за близо едно десетилетие, поради прекъсването
на  дипломатическите  отношения  между  Княжество  България  и  Царство  Русия.
Строителството на храма е възобновено през 1896 г. и продължава 6 години. На 15 септември
1902  г.  храмът  е  осветен,  а  манастирът  е  открит  на  27  септември  същата  година.
Манастирският  комплекс  се  състои  от  църква,  монашески корпус,  поклонническа  сграда,
приют  и  Духовна  семинария.  Специално  място  е  отделено  на  героите  от  българското
опълчение, като на четири плочи, монтирани на западната стена, са записани 451 имена на
загиналите опълченци.

Тръгване по обратния път в късния следобяд; пристигане в СОФИЯ вечерта.

*Цена за един човек:
40 лв за възрастен; 35 лв за дете до 14 години.
30 лв. за възрастен/ дете при качване от Златица/ Пирдоп!

*Цената  включва: транспорт  по  маршрута,  водач  на  групата  от  ТО,  посещения  по
програмата.
*Цената НЕ включва: лични разходи и входни такси за посещаваните обекти, където има
такива.



*Срок и начин на плащане: пълно плащане при записване.
*Минимален брой туристи за провеждане на пътуването: 40 човека.
*Срок, в който ТО може да отложи пътуването, поради ненабран минимален брой туристи,
без да дължи неустойка на Потребителя: 20.04.2022 год.

*Телефони за записване и допълнителна информация: 02 9516181; 0889 735073.
*Основни превозвачи на Атлантис тур ЕООД:
Ди Ви Ем травел ООД при пътуване с автобуси 49+1+1 места, Марка БОВА и СЕТРА, кат 3*
и Магнолия 74 ЕООД при пътуване с 19+1+1-местен бус Мерцедес Спринтер, кат. 1*.

Туроператорът има застраховка „Отговорност“ в ЗК Лев Инс АД, валидна до 31.05.2022
год; адрес на ЗК – гр. София, бул. Симеоновско шосе №67А, тел: 02 404 9402; 0800 15333.


