РИЛСКИ МАНАСТИР-Б ЛАГОЕВГРАД
Рилскиот манастир се наоѓа на 1147 метри надморска височина во средината на мирисни зимзелени шуми на
планината Рила. Манастирот е комплекс од културно, живеалиште и земјоделски објекти кои се распослани на околу
8800 квадратни метри. Рилскиот манастир има уникатна архитектура. Надвор, манастирот изгледа како тврдина,
има 24 метри камени ѕидови, кои формираат неправилен петтоаголник. Секој кој ќе влези во манастирот преку
железните порти се воодушевува од неговата архитектура. Во центарот на дворот се наоѓа Кулата Хрелиов и
главната црква Рождество на пресвета Богородица. Камбанаријата е додадена во кулата во 1844 год.
Главната црква Рождество на Пресвета Богородица е изградена истите години, од страна на мајсторот Питер
Иванович, од 1834 до 1837. Храмот се состои од пет куполи, три олтари и два параклиси. Најважното и највредното
во црквата е иконостасот кој има неверојатна резба. Манастирот има своја библиотека која материјално е многу
богата. Има многу зачувани бугарски досиеја – околу 250 ракопис книги од единаесетти до деветнаесетти век, 9000
стари печатени книги, ракописи итн. Музејот во манастирот исто така е многу богат, има историски колекции од
35000 експонати, богата колекција од икони, дрвени резби, културни и етнографски предмети .
Состанок на групата во 04.00 часот на Спортска Сала на паркингот.
Пристигнување во Рилскиот манaстир во утринските
часови. Посета и разглед на манастирот. Во
попладневните часови поаѓање за Благоевград, можност за ручек, мала пауза, прошетка низ градот,посета на
трговските центри, можност за шопинг...Поаѓање за Битола.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:

ден.

Во цената на аранжманот е вклучено:
-

превоз на дадената релација со високотуристички автобус

-

организација и водство на аранжманот

Во цената на аранжманот не се вклучени:
-

патничко осигурување (задолжително)

-

услуги кои не се наведени во програмата

- За реализација на аранжманот, потребен е минимум од 40 патници.
- За овој аранжман важат Општите услови за патување на Т.А. Бела Роза II

