זה הזמן!
להצטרף למסע לפולין של מועצת חוף השרון!!!
מסע ייחודי ,מרגש ומגוון ,בן  9ימים שיצא ב29.5.2019 -

תוכנית המסע לפולין אביב  2019חוף השרון
*** כתובות של משתתפי המסע שיהיו "בגבולות הגזרה" יילקחו בחשבון ,וישפיעו על הצעה זו

היום הראשון ת"א – וארשה – קאז'מייש דולני -לובלין.
ננחת בוארשה ונצא לעיירה היפיפייה קאז'מיש דולני ,נטייל לאורך נהר הויסלה לכיוון כיכר ימי
ביניימית מרשימה ,נבקר במוזאון ובקיר המצבות ,ואז נצא לכיוון לובלין .בתיאטרון ה N.N -שבו נתארח
מצפה לנו הפתעה! אחרי שנתמקם במלון נצא לטייל ולאכול בעיר העתיקה.

היום השני.
חלקו הראשון של היום במידאנק ,וחלקו האחר בעיירות גליציה .נבקר בלאנצוט ,בבית הכנסת ובגן
הארמון של הגראף פוטוצקי.
*** במידה ועל הציר יהיו כתובות וסיפורים משפחתיים ,ננסה במידת האפשר לצאת בעקבותיהם.
נסיים יום ארוך זה בנסיעה לקראקוב.

היום השלישי ,יום שכולו קראקוב.
נתוודע לחיים היהודיים שהיו ברובע קאז'מייש ,דרך בתי הכנסת האלטשול ,הרמ"א ,אייזיק והטמפל,
נבקר בביה"ק של הרמ"א ובשוק הברווזים .אחרי מנוחה והתרגעות בכיכר שירוקה’נגיע בנסיעה קצרה
לפודגוז'ה ,מה שהיה אזור הגטו .בכיכר ובבית המרקחת של פאנקביץ' נתוודע גם לסיפור אחר ,כזה
שכולו גבורה והשראה!
נהנה מכיכר העיר היפייפיה -הסוקניצה(,קצת לבד!) נבקר באוניברסיטה היאגלונית ,ואם יתאפשר
נסייר בגבעת הוואול .את השבת נקבל בצוותא במלון.

היום הרביעי ,יום שכולו כיף!
נצא מקראקוב בדרכנו דרומה ,נשתתף ב"ראפטינג" חוויתי בנהר הדונייץ .בהמשך היום נהנה
מהעיירה הייחודית זאקופנה ,ונשוב לקראקוב.

היום החמישי  ,יום שרובו אוושויץ בירקנאו.
אחר הצהריים נצא לכיוון לודז' ,שם נישן את הלילה

היום השישי  ,לודז'  -וארשה
נבקר באנדרטת "הלב השבור" שמספרת סיפור מפתיע .נסייר בבית הקברות היהודי ,שמאפשר
הצצה לתולדות הקהילה היהודית בלודז' .נבקר באתר הנצחה המרגש "הרדאגסט" ,שהיה תחנת
השילוחים מגטו לודז' .במאנופאקתורה שהיה בעבר ממפעלי פוזננסקי נאכל וננוח מעט .נרגע
בפארק מים טרמאליים ,ונסיים את היום בנסיעה לוארשה ,לעיר העתיקה ,ולמנוחה במלוננו.

היום השביעי
נסייר ב"אוקופובה" ,בית הקברות היהודי העצום ,המרשים (וכן ,גם מדהים) בוארשה .אחרי מנוחה
קצרה נתארח בבית היתומים – "בית קורצ'אק" .נבקר ב"זלוטה" שבו השריד האחרון מחומת הגטו,
נצעד לאורך "מסלול הגבורה" ,ונקנח את היום בגן לאז'נקי -יופי אירופאי ,צליליי שופן ,ועוד...

היום השמיני
בוארשה נבקר בתחת השילוחים -האומשלאגפלאץ ,ומשם ניסע לכיוון צפון מזרח לטיקוצ'ין ,לעיירה
שהוכרזה ע"י אונסקו כעיירת שימור .נבקר בבית הכנסת ,נסייר בעיירה ,ונהיה ביער לופוחובה .אחרי
מנוחה קצרה בחוות קינון חסידות ,ניסע לטרבלינקה ,ואחריי הסיור נחזור לוארשה.

היום התשיעי  -יום שכולו החיים היהודיים בארשה ,ו ,הבייתה
נחצה ,בהליכה ובהתוודעות את כיכר גז'יבובסקה .נבקר בבית הכנסת "נוז'יק" – הייחודי ,והיחיד מבין
מאות שנותר בוארשה .נעצור ליד אנדרטת רפפורט ,ונבקר במוזאון היהודי ,זה שמספר על מאות
שנות יהדות ,צמיחה ,התבססות ,שכנות ,ו...
עד למועד היציאה לשדה התעופה ,סוף כל סוף ,קצת זמן לבד ,לקניות ולמנוחה בקניון זלוטה
טרסה .ואז ,עם כל מה שאספנו ...הביתה!

טופס הרשמה -מסע לפולין מועצה אזורית חוף השרון
בהדרכת עינת מלר29.5-6.6.2019 :
שם משפחה (עברית):

___________________________

שם פרטי (עברית):

___________________________ (ז  /נ)
___________________________

שם משפחה (אנגלית):

___________________________

שם פרטי (אנגלית):

טלפון _____________________ :פלאפון________________________ :
כתובת  E- MAILלמשלוח קבלה__________________________________ :
אוכל :צמחוני  /כשר  /אחר הערות________________________________ :
נא לצרף צילום דרכון*

יש לבדוק שהדרכון בתוקף עד חודש דצמבר 2019

תשלום :המסע מותנה ב  20משתתפים משלמים
המחיר לאדם בחדר זוגי$ 1860 :
תוספת לחדר ליחיד:

$ 280

* אשראי  -ויזה/ישראכרט :
סוג הכרטיס:

____________________________

מס' הכרטיס:

____________________________

תוקף:

_____________

שם  +ת.ז של בעל הכרטיס:

הסכום:

_____________________

תאריך__________________ :

חתימה_________________ :

בעת הרישום יש להצטייד:
 .1בטופס הפרטים
 .2צילום דרכון (הדף הראשון של הדרכון עם פרטי הנוסע ,וכן הדף עם הארכת התוקף
)
 .3תשלום
אפשרויות התשלום:
עם ההרשמה$ 200 :
היתרה בכרטיס אשראי (ויזה/ישראכרט) -עד  4תשלומים החל מחודש פברואר
 .2019אפשרות לפריסת תשלומים רחבה במסלול קרדיט .ניתן למלא את הפרטים
ולשלוח את כל הטפסים למשרדנו לפקס ,03 – 5175926 :או לסרוק ולהעביר במייל
לנטליnataly@elmel.co.il :
המחאות -עד  4תשלומים החל מחודש פברואר – לפקודת "אל מל".
ניתן לשלוח בדואר רשום (אל מל ,רח' בן יהודה  , 27ת"א מיקוד  , 63807ת.ד) 26337 .
או להגיע למשרדנו לפי הכתובת המצוינת.
במזומן -ניתן להפקיד את התשלום לחשבוננו ,בנק מזרחי סניף  407מס' חשבון .206690
לאחר ההפקדה נא לשלוח אלינו את אישור ההפקדה בפקס או במייל.
תנאי ביטול( :מתייחסים לביטול בודדים מהקבוצה  ,ובתנאי מס מינימום משתתפים)
עד  45ימי עסקים לפני היציאה$ 250 :
בין  45-30ימי עסקים לפני הטיסה$ 350 :
בין  30-15ימי עסקים לפני הטיסה$ 500 :
פחות מ 15-ימי עסקים לפני הטיסה :דמי ביטול מלאים
הרשמה" :אל-מל" ,בן יהודה  ,27תל – אביב

טל' 03 - 5170502 :שלוחות -106 :נטלי  - 109 ,רותי.
מייל nataly@elmel.co.il :פקס03-5175926 :
בימים א' – ה' בין השעות 16:00 – 09:00

המחיר כולל:


כרטיס טיסה קבוצתי בחברת אל על.
 29.5ת"א – ורשא 09:05 – 06:10
 6.6ורשא – ת"א 03:15 – 22:30













מסי נמל והיטלי בטחון – כפי שידועים היום -כפוף לשינויים.
אכסון  -בבתי מלון מדרגה ראשונה ותיירות גבוהה לפי התוכנית.
ארוחות –ארוחות בוקר בבתי המלון ,שמונה ארוחות ערב בבתי המלון או במסעדות
מקומיות ,שלוש ארוחות צהרים ארוזות.
תחבורה – באוטובוס לתיירים מפואר לבצוע המסלול המפורט לעיל ,האוטובוס
מאובזר במיזוג אויר 2 ,DVD ,מסכים ,שירותים ומתקן למים חמים.
דמי כניסה לאתרים לפי המסלול
זרי פרחים ונרות לטקסים
מדריך מקומי דובר אנגלית
מדריך ישראלי
ליווי רפואי
מערכת שמע אישית
טיפים לנותני שירותים בחו"ל

המחיר אינו כולל:



ביטוח מכל סוג שהוא.
הוצאות אישיות כגון שתייה בארוחות ,כביסה ,טלפונים וכד' וכל מרכיב אשר
אינו מצוין תחת הסעיף "המחיר כולל".

