
 

 

 

 

 מסע יוצאי חלם והרוביישוב - דצמבר 2019 - תכנית קצרה

 
 

 יום 1 - ראשון - 1.12
 התכנית מתחילה בחלם, במידה ואתם מעוניינים בהסעה

 מלובלין/ורשה אנא ציינו זאת בטופס ההרשמה
 10:00-11:00 - סיור במרכז חלם

  11:30-13:00 - ביקור בבית הקברות היהודי
 13:00-14:00 - נסיעה לסוביבור

 14:00-16:00 - סיור באתר מחנה ההשמדה בסוביבור
 18:00-19:00 - טקס רשמי בחלם וארוחת ערב

 לינה בחלם במלונות שונים
 
 
 
 

 יום 2 - שני - 2.12
 09:00 - מפגש כל המשתתפים והמארחים ברינק של חלם

 וצעדה סימבולית
 09:30 - יציאה עם האוטובוסים במסלול צעדת המוות אל

  הרוביישוב.
 עצירות בדרך לטקסים

 11:30 - הגעה להרוביישוב
  11:30-13:30 - סיור מודרך בהרוביישוב והפסקה קצרה

 13:30-15:30 - ביקור באתרים זיכרון נוספים בין הרוביישוב
 לנהר הבוג

 16:00 - טקס בהרוביישוב
 נסיעה לחלם

 19:00 - ארוחת ערב בחלם
 לינה בחלם

 
 יום 3 - שלישי 3.12

 ארוחת בוקר במלון וצ׳ק אאוט
 במידה ואתם מעוניינים בהסעה ללובלין/ורשה אנא ציינו זאת בטופס ההרשמה

 
 

 עלות תכנית קצרה
 המחיר לאדם בחדר זוגי - 1150 זלוטי / כ-300$

 *תוספת חדר יחיד - 150 זלוטי
 **תוספת ארוחות כשרות - 200 זלוטי
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 המחיר כולל
 אוטובוס תיירים צמוד 48 מקומות-
 לינה וארוחת בוקר במלונות הבאים:-

/https://hoteledels.pl  - (יוזמנו מספר מלונות בהתאם למספר המשתתפים) חלם 
http://hotel.chelm.pl/ 
http://www.hotelduet.com.pl/ 
http://hotelkamena.pl/ 

 מדריך צמוד דובר עברית-
  ארוחות: 2 ארוחות בוקר במלון, 2 ארוחות ערב הכוללות 3 מנות, שתיה חמה וקרה.-
 ביטוח נסיעות בסיסי בלבד-
 דמי השתתפות באירוע עבור העמותות המארגנות - 300 זלוטי-

 
 שימו לב!

 המחיר הינו לאדם בחדר זוגי-
 ארוחות כשרות בתוספת תשלום-
  מומלץ לעשות ביטוח נסיעות-
 המחיר אינו כולל טיפים-
 התכנית עשויה להשתנות בהתאם לצרכי הקבוצה, איחורים בטיסות או גורמים בלתי צפויים אחרים.-

 
 

 מדיניות ביטולים:

 משתתף שביטל את השתתפותו לאחר ההרשמה ישא בהוצאות הבאות על שירותי הקרקע:

 עד 60 יום לפני מועד הסיור - 10% מהעלות הכוללת
 59-46 יום לפני מועד הסיור - 30% מהעלות הכולל

 45-31 יום לפני מועד הסיור - 50% מהעלות הכוללת
 30-14 יום לפני מועד הסיור - 80% מהעלות הכוללת

  פחות מ-14 יום לפני מועד הסיור - 100% מהעלות הכוללת
 

 מדיניות החזרים על ביטול טיסה:
 עד 61 יום לפני הטיסה - 80% החזר ממחיר הכרטיס

 בין 60 ל-24 יום לפני מועד הטיסה - החזר של 70% ממחיר הכרטיס
 פחות מ-24 לפני הטיסה - ללא החזר כספי כלל

 *שינוי שם על הכרטיס יכול להתבצע עד 24 שעות לפני מועד הטיסה
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