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4.12.15 

 (211)קבוצה  רטי מסע קהילת מנור כברי לפוליןפ

 ימים( 7לילות  6) 21.9.16-15
 

 :מחיר המסע
  .ליחיד בחדר זוגי 1,650$: משלמים נוסעים 20למינימום מחיר 

 $ ליחיד בחדר זוגי.1,600נוסעים משלמים:  23-28                 
 ליחיד בחדר זוגי. $ 1,580נוסעים משלמים:  29-36                 

 280$תוספת לחדר יחיד 
 

 המחיר כולל:
 :ENTERשכר של חברת טיסות  .1

 15.9.2016 - לא סופי( 5:10 -וורשה -ת"א( 

 21.9.2016  - לא סופי( 22:30תל אביב -קטוביץ( 
 

 .אירוח בבתי מלון בדרגת תיירות טובה .2

a. 2  בקרקובלילות. 

b. 2  באיזור גליציהלילות.  

c. 2 לילות בוורשה.  
 רוחות בוקר בהגשה עצמית בכל יום במהלך השהות בפולין.א 6 .3
 במהלך השהות בפולין. ערבארוחות ערב חמות בשריות בכל   6 .4

 ארוחות צהריים ארוזות.  3 .5

 .כניסות לאתרים ע"פ המסלול  .6

 .מומחה לפוליןישראלי מדריך  .7
 לוט פולני/ישראלי.יפי .8
 אוטובוס תיירות ממוזג ומאובזר. .9

 .אישי לכל יום()בקבוק  מים מינראליים .10

 .(םמקומיי)נהג, מלצרים, מדריכים  תשר לנותני השירותים בחו"ל  .11

 פרחים לטקסים. .12

 ערב פולקלור. .13

 .חולצת משלחת .14

 מערכת שמע לכל נוסע. .15

 מפגשי הכנה בארץ )אחד מהם במכון שואה( 2 .16

 מפגש סיכום. .17
 

  המחיר אינו כולל: 

 מיסים והיטלים אשר אינם ידועים ביום הדפסת ההצעה. .1
 וח נוסעים לחו"ל.ביט .2

 כל הוצאה או הטבה נוספת שאינה כלולה בסעיף המחיר כולל . .3
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 הערות:
  רות המחאות גבוה הנכון ליום התשלום.בוישולם לפי שער הע( 3.12.2015)שער  נקוב בדולר אמריקאיהמחיר 

  תשלומים ללא ריבית ארבעהעד  -תשלום מדיניות. 

 מלון, בטיסות ואצל נותני השירותים השונים בחו"לאין הצעה זו מאשרת מקומות בבתי ה. 

 .דוביק טורס אינו יכול להיות אחראי לשעות ההמראה של חב' התעופה 
  (4.12.15) ההצעה הוצאתהמחירים הנ"ל כוללים את המע"מ הנכון ליום. 

  ולא ניתנת להעברה בלבד כברי-מנורבית הספר לקבוצת הורי הצעת מחיר זו היא. 

  11.12.2015 –עד סוף מועד ברישום לקבוצה הצעה זו בתוקף. 

  הנדרשים לבצוע המסע. שירותי הקרקעהצעה זו כפופה לזמינות הטיסות, בתי המלון ויתר 
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 ימים  7לילות  6 מסע לפולין

 הצעת מסלול
 

 קרקוב -יום חמישי   15.9.16
קז'ימיז', רובע אשר לא –נסע לעיר קרקוב ונתחיל את סיורינו ברובע היהודי העתיק  לאחר הנחיתה בש"דת של קטוביץ

בית הכנסת השני העתיקותו באירופה, בית הכנסת של הרמ"א וביה"כ "טמפל" -נבקר בבתי הכנסת, האלטה שול
 שנה לפני פרוץ המלחמה. 800-מביקורים אילו נלמד להכיר את חיי היהודים בעיר כ

 גטו קרקוב. כן שהיה יונגיע לרובע פודגוז'ה ה דקות 20-נצעד כ
 נגיע לעיר העתיקה של קרקוב לסוקניצה לזמן חופשי.

 לינה: קרקוב.
 
 

 אושוויץ בירקנאו. –יום שישי  – 16.9.16
 יום זה יוקדש למחנות אושוויץ בירקנאו שהפכו לסמל השמדת העם היהודי.

 חזרה לקרקוב ארוחת ערב וקבלת שבת.
 לינה: קרקוב.

 
 יוזפוב.-מרקובה-לנצ'וט -יום שבת  17.9.16

לאחר ארוחת הבוקר נצא מזרחה לכיוון גליציה, נבקר בבית הכנסת ובגני ארמונו של הגרף פוטוצקי בעיר לנצוט. נבקש 
 העיירה מרקובה ונשמע את סיפורה המדהים של משפחת אולמה ונעלה צפונה לבורות יוזפוב.

 לינה: איזור גליצייה.
 

 וורשה-מאיידנק  –ום ראשון י – 18.9.16
לובלין ונסע לכוס קפה בעיירת הנופש קז'מיז' דולני.ונמשיך  עם בוקר נבקר במחנה מאיידנק, נתארח בישיבת חכמי

 ישירות לוורשה.
 /ביאליסטוקלינה: וורשה

 
 

 יאדוונה -טרבלינקה –טיקוצי'ן- שנייום  19.9.16
ל פולין ונמשיך ליער לופוחובה העקבות גורלה של הקהילה. נגיע נבקר בעיירה טיקוצ'ין, נספר את סיפור העיירות ש

לטרבלינקה לביקור במחנה ההשמדה  שהוקם לצורך השמדת יהדות פולין. נמשיך לעיירה יאדוונה לשמוכ את סיפור 
 האסם ונגיע לוורשה.

 לינה: וורשה.
 

 לודז'–וורשה  -  שלישייום  20.9.15
עיר לודז' לביקור בבית הקברות של לודז'. נדבר על ההבדלים לל וורשה ונמשיך בבית הקברות ש יום זה נתחיל בביקור

–בין גטו וורשה הגדול ביותר לבין גטו לודג' בשני בגודלו, על ההחלטות שהתקבלו בכל מקום. נמשיך לתחנת השילוחים 
 לכבוד שורדי הגטו. 2009 הרדגאסט ולפארק השורדים, פארק בנחנך בשנת

  וורשה :לינה
 

  ורשה -רביעי יום  157.14.
אנדרטת קורצ'ק, כיכר גז'יבובסקי. נצעד במסלול הגבורה והזיכרון ואם יוותר זמן נבקר במוזיאון חומת הגטו, ב נבקר

 היהודי החדש נסיים את היום בטקס ליד אנדרטת רפפורט הטקס משותף עם תלמידי ביה"ס.
  עם ערב נגיע לשד"ת של וורשה לטיסה חזרה לארץ.

 
 
 
 
 ומסלול בית הספר## הקבוצה רוח ,# המסלול אינו סופי ויכול להשתנות בהתאם לכתובות של חברי הקבוצה#*
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