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16.2.2016 
 (203)קבוצה 2016מסע קהילת כרמיאל מאי 

 לילות  7ימים  7 – 26.5.2016-19
 : המסע מחיר
 .זוגי בחדר ליחיד 1,650$ :משלמים נוסעים 14 למינימום מחיר
 .זוגי בחדר ליחיד 1,600$: משלמים נוסעים 24 למינימום מחיר

 נוסעים ומעלה תצטרף למסע מלווה חברתית( 24)מ
 185$ יחיד לחדר תוספת

 
 מסע כולל:ה

 WIZZ AIR חברת של סדירות טיסות
 00:40נחיתה   21:50בשעה  19.5.2016וורשה  -תל אביב  

 21:00נחיתה  16:10בשעה  26.5.2016אביב  תל  -וורשה 
 .טובה תיירות בדרגת מלון בבתי אירוח

 .בפולין השהות במהלך יום בכל עצמית בהגשה בוקר ארוחות
 .במלון/מסעדה בשריות חמות ערב ארוחות 6
 .ארוזות צהריים ארוחות 3

 (יום לכל אישי בקבוק) מינראליים מים
 . המסלול פ"ע לאתרים כניסות

 .(מקומיים מדריכים, מלצרים, נהג)ל"בחו השירותים לנותני תשר
 .לפולין מומחה ישראלי מדריך

 )מותאם לגודל הקבוצה( ומאובזר ממוזג תיירות אוטובוס
 .לטקסים פרחים

 .פולקלור ערב
 .משלחת חולצת

 
 : כולל אינו המחיר

 .ההצעה הדפסת ביום ידועים אינם אשר והיטלים מיסים. 1
 . כולל המחיר בסעיף כלולה שאינה נוספת הטבה או הוצאה כל. 3
 .ל"לחו נוסעים ביטוח. 2
  
 : ערותה

 25.2.2016עד לתאריך משלמים נוסעים  14 - מינימום יציאה למסע
 .התשלום ליום הנכון גבוה המחאות העברות שער לפי וישולם בדולרים המחיר

 .ל"בחו השונים השירותים נותני ואצל בטיסות, המלון בבתי מקומות מאשרת זו הצעה אין
 .התעופה' חב של ההמראה לשעות אחראי להיות יכול אינו טורס דוביק

 .ההצעה הדפסת ליום הנכון מ"המע את כוללים ל"הנ המחירים
 .להעברה ניתנת ולא בלבד קהילת כרמיאל לקבוצת היא זו מחיר הצעת
 .המסע לבצוע הנדרשים הקרקע שירותי ויתר המלון בתי, הטיסות לזמינות כפופה זו הצעה

 
 :תשלוםתנאי 

 .ריבית ללא תשלומים שלושה עד
  

 תנאי ביטול:
 .מבניהםש"ח הנמוך 100או  5%יום מחתימת ההזמנה  14

 .מסך העסקה 30% 31.3.16יום ועד  14לאחר 
 .מסך העסקה 50% 19.4.16ועד  1.4.16מיום 
 .מסך העסקה 100%ועד היציאה למסע  20.4.16מיום 
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 (203)קבוצה  קהילת כרמיאל – מסע לפולין
 ימים  7לילות ,   7

 וורשה – חמישייום  19.5.16
 היישר לבית המלון לוורשהטיסת ערב 

 וורשהלינה: 
 

 לודז' – שישייום  20.5.16
לאחר ארוחת הבוקר נסע לעיר לודז' העיר השנייה בגודלה עד לאחרונה, נבקר בבית הקברות 

השילוחים של גטו לודז'.  ףרצי -היהודי נשמע על קהילת לודז' לפני המלחמה, נמשיך לרדגסט
נבקש בגן בשורדים, גן שהוקם לכבוד שורדי הגטו.  נחזור לוורשה ונבקר בגני שופן. נגיע למלון 

 ות ונסעד יחדיו בארוחת שישי.להתארגנ
 לינה: וורשה

 

 וורשה -שבתיום  21.5.16
 נסייר באזור הגטו הקטן, נבקר בחומת הגטו, אנדרטת יאנוש קורצ'ק והילדים, מסלול הגבורה

היחיד ששרד את המלחמה ונבקר בעיר העתיקה שם נשמע את  –בית הכנסת נוז'ק  .והזיכרון
 הסיפור המיוחד של שיקום העיר.

 לינה: וורשה
 

 22.5.16 יום ראשון-ורשה-לובלין  

לובלין נבקר בעיירת הנופש קז'מיז' דולני, נשמע  בדרךנצא מזרחה למחנה ההשמדה טרבלינקה 
את סיפור העיירה, את סיפורה של אסתר אהובתו של המלך קז'ימיז' הגדול שבזכותה כנראה אהב 

 את היהודים. 
 : בלובלין לינה

 קרקובמאיידנק,  – שנייום  23.5.16
המחנה  -מאיידנק, אשר נמצא בתחום העיר לובלין -עם בוקר נבקר במחנה העבודה וההשמדה

ליער בוצ'ה ליד זביליטובסקה גורה ונגיע עם ערב היחיד שרובו נשאר כפי שהיה נמשיך בדרכנו 
 לקרקוב.

  קרקוב :לינה
 

  אושוויץ בירקנאו – שלישייום  24.5.16
בירקנאו, שהפכו לסמל ההשמדה של  -יום זה יוקדש למחנות הריכוז העבודה וההשמדה: אושוויץ

העם היהודי. נתחיל את ביקורנו במוזיאון אושוויץ, לאחר הפסקת צהריים נמשיך  
 (, גדול מחנות ההשמדה. 2לבירקנאו)אשוויץ 

 לינה: קרקוב

 וורשה–קרקוב  –יום רביעי  25.5.15
קז'ימיז', אשר לא נפגע כלל במלחמה. נבקר בבתי  -נתחיל את סיורנו ברובע היהודי העתיק

"האלטשול", בית הכנסת  -הכנסת, ביניהם בית הכנסת העתיק בפולין והשני בעתיקותו באירופה
אזור -של הרמ''א  וביה''כ "הטמפל".  נטייל ברחובות בעלי שמות יהודים. נבקר ברובע פודגוז'ה

 א לנסיעה ישירות לוורשה.הגטו ונצ
 לינה: וורשה

 

 ישראל-וורשה  –יום חמישי  26.5.16
, בבית הקברות היהודי של וורשה ממנו ניתן ללמוד על מרקם האנשים ערב המלחמהבבוקר נבקר 

 לטיסת צהרייםמוזיאון היהודי החדש, לאחר ארוחת צהריים קלה נסע לשד"ת בנקיים סיור מודרך 
 לארץ.

 רוח הקבוצה ##ו המסלול אינו סופי ויכול להשתנות בהתאם לכתובות של חברי הקבוצה## 
 ט.ל.ח
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