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 20/7/2020-14מסע לפולין 

 לילות 6 –ימים  7

  

נוסעים    25 

 ₪5,962.00 

מחיר לאדם 

 בחדר זוגי 

נוסעים    20 

 ₪6,404.00 

מחיר לאדם 

 בחדר זוגי

 

 ₪ 1027   )יחיד(תוספת לחדר סינגל    

 

 :המחיר כולל
   14-20.07.20ת"א, כולל מיסי נמל וביטחון. —וורשה-טיסה   ת"א*
 או דומה,  מרקיור מלוןבוורשה     :  אירוח בבתי מלון בדרגת תיירות טובה  *

 או דומה, - מלון גולדן טוליפבקרקוב                                                                
 או דומה.   מלון דבל טרי הילטון-בלודז                                                                
 . או דומה    מלון ארטיס –בזמוש                                                                

 ארוחות בוקר חלביות בהגשה עצמית בכל יום במהלך השהות בפולין.*
 ארוחות  צהריים ארוזות    7ארוחות ערב חמות בשריות במלון / מסעדה +   7*
 מגובה  הקבוצה  20%אוכל  כשר  עד *

 כניסות לאתרים ע"פ המסלול )לא כולל ויאליצ'קה  וערב פולקלור (*
   –מדריך ישראלי *
*  
 מדריך פולני דובר אנגלית.*
 אוטובוס תיירות  ממוזג ומאובזר.*
 ם.מים מינראליי*
 תשר לנותני השירותים בחו"ל.*
 טלפון פולני למדריך הקבוצה.*
 פרחים ונרות לטקסים *
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  : המחיר אינו כולל
 מיסים והיטלים אשר אינם ידועים 

 ביטוח  נסיעות  
 כל הוצאה או הטבה נוספת שאינה כלולה בסעיף המחיר כולל .

 

 הערות:

 .ו/או הטיסות ההמראה של חב' התעופה לשעותם אחראי "אקדמי טרוולבית הספר או "אין 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 בברכה,                                                                              

                                                                                     

 ביה"ס לתיירות                                                                                

 אביב-שלוחת תל                                                                                
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 20/7/2020-14   –לפולין  תש"פ  המסע כניתתו

 יום שלישי  14/7

 יציאה משדה התעופה )בהתאם להגעה לפולין( – 09:30
 בית העלמין היהודי בוורשה – 10:00

 הפסקת צהרים )בקניון מול בית העלמין( – 12:30
 בית היתומים של קורצ'אק – 13:30

 הפסקה בבית המלון – 14:30

 העיר העתיקה – 17:00
 בית הכנסת נוז'יק - 19:00

 ארוחת ערב   – 20:00
 ורשה )מלון מרקיור( –לינה 

 

 יום רביעי  15/7
 יציאה – 08:00

 טיקוצ'ין – 11:00
 יער לופוחובה – 12:00

 נסיעה – 13:00

 ידוובנה – 13:30
 טרבלינקה - 16:00

 נסיעה – 18:00
 ארוחת ערב  – 20:30

 ורשה -לינה 
 

 יום חמישי  16/7

 יציאה  – 08:00
 בית העלמין היהודי בלובלין – 10:30

 ישיבת חכמי לובלין – 11:30
 NNתיאטרון  – 13:00

 מיידנק – 15:00

 נסיעה -18:00
 העיר העתיקה בזמושץ' – 19:30

 ארוחת ערב במלון – 20:30
 זמושץ' –לינה 

 
 יום שישי  17/7

 יציאה  – 08:00

 מחנה בלז'ץ – 9:00
 נסיעה – 11:00

 לנצוט – 12:30
 מרקובה – 14:00

 נסיעה – 15:00

 התארגנות במלון – 17:30
 תפילה עם הקהילה – 19:30

 ארוחת ערב – 20:30
 קרקוב )מלון גולדן טוליפ ברובע היהודי( –לינה 
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 שבת  18/7

 הרובע היהודי –יציאה ברגל  – 09:00

 אלטשול – 09:30
 בית כנסת רמ"א – 10:00

 בית כנסת אייזיק – 10:30
 בית כנסת טמפל – 11:00

 בית המרקחת בגטו – 12:30

 מפעל שינדלר )מבחוץ( – 13:30
 הפסקה – 14:00

 הוואוול )מבחוץ ללא הדרכה מקומית( – 15:30
 העיר העתיקה וזמן חופשי – 16:30

 ארוחת ערב   – 20:00

 שיחה קבוצתית – 21:00
 קרקוב –לינה 

 
 יום ראשון 19/7

 יציאה  08:00 
 מחנה בירקנאו – 09:30 

 הפסקה – 14:00

 מחנה אושוויץ – 14:30
 נסיעה – 17:00

 ארוחת ערב במלון בלודז'  – 21:00
 לודז' –לינה 

 

 יום שני  20/7
 בית העלמין בלודז' – 08:00

 תחנת השילוחים – 10:00
 נסיעה – 11:00

 הגטו בוורשה - 13:00
 מסלול הגבורה – 14:00

 מוזיאון פולין – 15:30

 שיחת סיכום במסעדה – 18:00
 ארוחת ערב – 19:00

 נסיעה לשדה התעופה – 19:30
 הגעה לשדה התעופה – 20:00

 טיסה לתל אביב – 23:00

 
 

 ב ה צ ל ח ה 


