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                              בס"ד  

   פולין
   לילות /כשר 7ימים /  8

        ייייהמסע בעקבות עולם היהודהמסע בעקבות עולם היהודהמסע בעקבות עולם היהודהמסע בעקבות עולם היהוד
        , מרגשת ומחברת, מרגשת ומחברת, מרגשת ומחברת, מרגשת ומחברתתתתתחוויה ייחודיחוויה ייחודיחוויה ייחודיחוויה ייחודיוהתורני והתורני והתורני והתורני     

        הדרכת הרב שמחה אילןהדרכת הרב שמחה אילןהדרכת הרב שמחה אילןהדרכת הרב שמחה אילןב

  
קבות עולם יהודי מפואר שהיה ונעלם, קבות עולם יהודי מפואר שהיה ונעלם, קבות עולם יהודי מפואר שהיה ונעלם, קבות עולם יהודי מפואר שהיה ונעלם, שמונה ימים של תוכן איכותי בעשמונה ימים של תוכן איכותי בעשמונה ימים של תוכן איכותי בעשמונה ימים של תוכן איכותי בע

של קהילות שוקקות חיים, היכלי ישיבות, בתי מדרשות של קהילות שוקקות חיים, היכלי ישיבות, בתי מדרשות של קהילות שוקקות חיים, היכלי ישיבות, בתי מדרשות של קהילות שוקקות חיים, היכלי ישיבות, בתי מדרשות     םםםםסיפורסיפורסיפורסיפור    אלאלאלאל
וחצרות חסידים, בעלי מלכה, רופאים, מהנדסים, אדריכלים, אנשי הגות וחצרות חסידים, בעלי מלכה, רופאים, מהנדסים, אדריכלים, אנשי הגות וחצרות חסידים, בעלי מלכה, רופאים, מהנדסים, אדריכלים, אנשי הגות וחצרות חסידים, בעלי מלכה, רופאים, מהנדסים, אדריכלים, אנשי הגות 

  .ומחשבהומחשבהומחשבהומחשבה
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  תכנית הטיול:
  

  וורשה -ת''א   )'(ב1יום 
פולין. בירת  -ישירה לוורשה גש בשדה התעופה ונצא בטיסה ניפ

   ארוחת ערב ולינה בוורשה.
  

  לומז'יה - וורשה )(ג' 2יום 
את היום הראשון נקדיש לעולם היהודי המפואר של פולין ומחנה 

תוך כדי צעידתנו באחד מבתי  זאתההשמדה טרבלינקה, נעשה 
 "אוקופובה".הקברות היהודים הגדולים בעולם, בתי הקברות 

המהרא"ל צינץ, אהלי  החמדת שלמה, הנצי"ב ור' חיים מבריסק,
רצ'ק פרופ'בלבן, קבר האדמורי"ם אהל הסופרים, אנדרטת יאנוש קו

. שרידי חומת הגטו, אנדרטת רפפורט וממנה נצעד דרך האחים ועוד
  לגפלץ, נבקר בבית הכנסת נוז'יק. אומש-מסלול הגבורה אל עבר ה

לסיום ביקורינו בוורשה נערוך סיור רגלי בעיר העתיקה של וורשה. 
  וחת ערב ולינה בלומז'ה. אר

  
  לובלין -  לומז'ה )(ד' 3יום 

נתחיל את יומנו השני בסיור בעיירה לומז'ה בה שכנה אחת מישיבות 
ניסעה אל העיירה טקטין  תנועת המוסר, נמשיך לאסם בידוובנה,

וליער להפוחובה . נחתום את היום במחנה ההשמדה טרבלינקה 
  ונערוך טקס לזכרם של הקדושים.

  ערב ולינה בלובלין. ארוחת
  

  לואנצוט - זאמושץ'   - לובלין  )(ה' 4יום 
פולין לובלין. בלירושלים את היום השלישי למסע נקדיש לתחילתו 

נבקר בישיבת חכמי לובלין, בית הקברות ( חוזה מלובלין, מהרש'ל, 
  רבי צדוק הכהן ). 

  .קמיידנסיור במחנה ההשמדה 
בקר באתרי העיר ונספר את לקראת אחר הצהריים נגיע לזאמושץ'. נ

שנה  600 –היהודית המפוארת בת ה  סיפורה המרתק של הקהילה
למי שחובב ארכיטקטורה זו אחת הערים בהם ניתן ללמוד בצורה (

  .קופה הרנסנסית של הארכיטקטורה )מרשימה על הת
  חוזה מלובלין בבית עלמין בלובלין.*קברו של ה                   ליז'נסק.לך  בנסיים בביקור בציון הקדוש של רבי אלימ

  .ארוחת ערב ולינה בלואנצוט
 

  קרקוב -  לואנצוט )'ו( 5ום י
לאחר ארוחת הבוקר נקדיש את היום הרביעי למסענו לחסידות 

רבי נפתלי צבי מראפשיץ,  –גליציה ולגווניה השונים, לאנצוט 
ביקור באחוזת משפחת הגרף פוטוצקי ובית הכנסת המיוחד 

בני יששכר, נמשיך -ה –משם נמשיך אל דינוב  הסמוך לה,
לטרנוב לשריד המקדש מעט. נסיים במעמד מרגש בעל מסר 

יער הילדים, בו מצויים קברי אחים  –עמוק בזביליטובסקה גורה 
של ילדי טארנוב והאזור. נסיעה לקרקוב להכנה לקראת שבת 

  .קודש. שבת בקרקוב
וסעודת השבת ליל שב"ק . לאחר התפילה בבית הכנסת קופה 

נתכנס לעונג שבת סביב שולחן הערוך של הטיש  הגליצאי 
 בשירה וסיפורי צדיקים הנה מה טוב שבת אחים גם יחד.
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  קרקוב (שבת) 6יום 
  .ית הכנסת קופה ואחריה סעודת השבתתפילת שחרית בב

 קוב,הרובע היהודי העתיק של קר –נצא לסיור ברובע קאז'ימיז 
יכר שרוקה, אייזיק שול, כ א, אלטשול, נבקר בבית הכנסת, הרמ"

  .בית הלנה רובינשטיין
באה שבת בא מנוחה, תפילת מנחה וסעודה שלישית, ערבית 

  והבדלה, ערב חופשי בקרקוב העתיקה.
   
  

  קרקוב )(א' 7יום 
 - ו שישי נקדיש לאתרי קרקוב, סיור מקיף ברובע קז'ימיז נאת יומ

כן נפקוד קברותיהם קוב, נבקר ואהרובע היהודי העתיק של קר
של של הרמ"א, הב"ח, הבעל תוספות יום טוב, המגלה עמוקות. 

קוב אוכל זאת בתיבול בסיפורים והדרכה מרתקת על קהילת קר
מתור הזהב יעד סוף המר בידי הצורר הנאצי. נצעד לעבר הגטו 
וכיכר השילוחים ונבקר במפעלו של חסיד אומות העולם אוסקר 

שוב ומצבתה של מחוללת תנועת בית שינדלר. אנדרטת מחנה פל
  יעקב הרבנית שנירר ע"ה.

  קוב.אזמן חופשי בסוקניצה, ארוחת ערב ולינה בקר
  

  קרקוב )'(ב 8יום 
את היום האחרון נקדיש לסיור מקיף במחנות ההשמדה אושוויץ 
בירקנאו. ניסע אל העיירה אושוינצ'ים, אל בית הכנסת ונאזין 

עיירה, ומשם אל עבר המחנות לסיפורים על הקהילה היהודית ב
אשר שימשו כמכונת השמדה אושוויץ בירקנאו. את המסע נחתום 

  לילה לישראל.     הבשיחת סיכום, ארוחת ערב וחזרה בשעות 
  

 
 ייתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים. •
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      מחירים:תאריכים ו

 תאריך חזרה תאריך יציאה

  מחיר הטיול

 ר זוגילאדם בחד

 25מינימום 

   משתתפים

09.07.2018 16.07.2018               € 1399 

 € 249 :* תוספת ליחיד בחדר
 

  .€ 100  :משתתפים 20-24תוספת לקבוצה המונה בין  **
  .%2*** על התשלום ב כרטיס אשראי תחול תוספת של 

  
   מחיר כולל :ה
 .עם אל על  ת''א – וורשה –ישירות: ת''א  תות בינלאומיוטיס �
  וכפוף לשינויים בהתאם להנחיות חברת התעופה). 2017מיסי נמל והיטלים (נכון לדצמבר  �

 דרגת תיירות טובה.לינה במלונות מ �
(קייטרינג כשר לכל אורך אירוח ע''ב חצי פנסיון כשר + אפשרות לכריכים בהכנה עצמית לצהריים  �

  .)הטיול

  אוטובוס תיירים ממוזג לאורך כל המסלול. �

 סיורים, ביקורים וכניסה לכל האתרים כמפורט בתכנית הטיול. �
 בחו"ל. טיפים לנותני השירות �
  .מדריך מקומי דובר אנגלית �

 .ןשמחה איל רב -ומומחה לפולין המובילים בארץ  - Asia Travelמדריך ישראלי מנוסה מצוות  �
   .לטיול מפגש קבוצה לפני יציאה �

 .ויים בהתאם להנחיות חברת התעופה)וכפוף לשינ 2018ינואר מסי נמל והיטלים  (נכון ל �
 דמי רישום. �

  

  
  המחיר אינו כולל :

 דולר ליום לאדם. 5ל  4 , כנהוג לתת ביןטיפ למדריך הישראלי �
  ביטוח רפואי ומטען. �

 כלול בתכנית ובמחיר הטיול.שאינו  מה כל �

  
  הערות :

ים מדובר רמת התשתיות (כולל המלונות) הינה נמוכה מהסטנדרטים האירופאים, לכן בחלק מהער �
  .אבמלונות הטובים בנמצ

                         
  מוצלח ומהנה, ומסע טיול  

  צוות אסיה טרוול! –כה בבר            
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 _____/_____/_____תאריך הרשמה:       טופס הרשמה                                

  _  _____/ ____/ ___  : ______________________________   ת.לידה1 (באנגלית)הנוסע  שם
  כפי שמופיע בדרכון)(     

  

  _  _____/ ____/ _________   ת.לידה  : ________________________2 (באנגלית)הנוסע  שם
  כפי שמופיע בדרכון)(     

  כתובת: ____________________________ עיר  ____________ מיקוד: ___________
  

  /  ____/  נייד : __________________  ____  -מס' טלפון בבית   __________________ 
                                                                   

  ת. יציאה: ____ / ____/ ____ ת. חזרה: ____ / ____/ ____   כשר ימים 8פולין שם האתר: 

  .   €מחיר החבילה לאדם:____________  מטבע העסקה ב 

  : על המטיילים מומלץ לבטח עצמם.   האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו? כן / לאביטוח נוסעים

  ניתן לשלם באמצעות:  ,  לאדם) € 147לאדם, (תשלום ראשון כולל דמי רישום על  סך   € 500 –מקדמה  –ראשון  תשלום
  דנשם תיירות בע"מ". -, "אסיה טרוול  48070050, מס' חשבון :  807בנק לאומי , סניף :  : . העברה בנקאית  1

  תשלומים ללא ריבית). 3 -(באשראי ניתן ב. המחאה/ במזומן או באמצעות:  ויזה / ישראכרט  / דיינרס 2
  .2% של בתוספת יחויב אשראי בכרטיס תשלום •

  _____-- ספרות אחרות בגב הכרטיס: _______  ,  תוקף:_____ 3_______  - _______- _______- _______ מספר:

  ______חתימה:____________    ________________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:

  בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול  זה לפי התנאים המופיעים במסלול הטיול. •

    .: את יתרת הסכום, יש לשלם כחודש לפני מועד היציאת הטיול גמר חשבון

   הנ"ל. יש לצרף אישור בנקאי על העברה מחשבונכם אל חשבון - המחאות או העברות בנקאיות -

  .יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום  יש – ים לשלם במזומן שקלי או דולרמטיילים המעונייני -

    .)ללא הודעה נוספתסכום יתר החיוב ייגבה כחודש לפני מועד היציאת הטיול, (  -  כרטיס אשראי -

  תנאי הרשמה ודמי ביטול / לאדם:
  ו). לאדם (לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מציד 147€דמי רישום על סך 

  ימי עבודה לפני  היציאה. 45אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה, עד ל 

  .147€דמי ביטול בסך  –ימי עבודה  30ימי עבודה ועד  45 -ביטול הנסיעה, מ 
  מעלות החבילה. 30%יחויב הנוסע  - ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  29 -ביטול הנסיעה, מ 

  מעלות החבילה. 50%יחויב הנוסע  -ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  13 - נסיעה  מביטול ה
 .של שווי הטיול/החבילה יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים –שעות לפני הנסיעה   72ביטול הנסיעה  

  . הטיול האחרוןחודשים ויותר מיום  6-על הלקוח והסוכן ובאחריותם לוודא כי הדרכון בתוקף ל
 ם בזאת כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה, ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו.אנו מאשרי

  
  חתימת הלקוח המזמין: _______________                          ת.ז.: _________________

  
  שם המשרד המזמין: _________________         טל'  איש קשר : _________________

  
 )חודשים לפחות  6ל  רכון בתוקף(נא לצרף צילום ד

  


