
 

 

 

 

 מסע יוצאי חלם והרוביישוב - דצמבר 2019 - תכנית מלאה

 
 

 יום 1 - רביעי, 27.11
 05:20 - טיסת לוט מתל אביב ולוורשה

  08:25 - נחיתה בוורשה
 09:30-11:00 - הפסקת קפה וארוחת בוקר בכיכר גז׳יבובסקי

 11:00-14:00 - סיור בעקבות וורשה היהודית: בית כנסת נוז׳יק, חומת
  הגטו, שרידי מבנים מהגטו, בית הקברות אוקופובה, מסלול הגבורה.

 14:00 - צ׳ק אין במלון והפסקה להתארגנות
 16:00-19:00 - סיור בעיר העתיקה וסביבותיה

 19:00 - ארוחת ערב
 לינה בוורשה - מרקיור צנטרום

 
 

 יום 2 - חמישי 28.11
 ארוחת בוקר במלון

  09:00-12:30 - סיור במוזיאון פולין
 12:30-13:30 - הפסקת צהריים (במוזיאון)
 14:00-17:00 - סיור באיזור רובע פראגה

 19:00 - ארוחת ערב
 לינה בוורשה - מרקיור צנטרום

 
 
 

 
 יום 3 - שישי - 29.11

 ארוחת בוקר במלון וצ׳ק אאוט
 09:00-12:30 - נסיעה ללובלין

 12:30-13:30 - צ׳ק אין במלון ויציאה לסיור - כיכר
 ליטבסקי והעיר העתיקה

 (אופציה למעוניינים: סיור מודרך במחנה מיידנק)
- NN 14:30-16:00 - סיור בשער גרודצקה - תיאטרון 

 מרכז תרבות המנציח את לובלין היהודית שאיננה
 16:00-17:30 - הצגה מאת ויטק דומברובסקי, ממקימי

 התיאטרון
 התארגנות לארוחת שבת

 19:00 - ארוחת שבת במסעדת מנדרגורה עם הופעה של להקת שלום חלם
 לינה בלובלין - מלון אירופה
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 יום 4 - שבת - 30.11
 ארוחת בוקר במלון

 09:00-12:30 -  סיור בעקבות הרובע היהודי לשעבר של לובלין
 12:30-14:00 - הפסקת צהריים בעיר העתיקה

 14:00-17:00 - סיור בישיבת חכמי לובלין ובתי הקברות היהודיים
 (העתיק והחדש)

 זמן חופשי
 19:00 - ארוחת ערב

 לינה בלובלין - מלון אירופה
 
 

 יום 5 - ראשון - 1.12
 ארוחת בוקר במלון וצ׳ק אאוט
 09:00-10:00 - נסיעה לחלם

 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 6 - 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
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 יום 7 - שלישי 3.12
 ארוחת בוקר במלון וצ׳ק אאוט

 09:00-11:00 - נסיעה לקז׳ימייש דולני
 11:00-14:00 - ביקור בעיירה קז׳ימייש

 דולני - עיירת אמנים ציורית לגדות
  הויסלה

 סיור בכיכר השוק, בית
 הכנסת, בית הקברות וזמן חופשי

 במקום
 14:00-17:00 - נסיעה לוורשה

 17:00-20:00 - זמן חופשי/קניות
 בוורשה

 נסיעה לשדה התעופה
 22:50 - טיסת לוט לתל אביב

 
 
 

 עלויות תכנית מלאה
  המחיר לאדם בחדר זוגי - 3500 זלוטי / כ-920$

 טיסות לוט סדירות - 1450 זלוטי / כ-380$
 סה״כ - 4950 זלוטי / כ- 1300$

 *תוספת חדר יחיד - 800 זלוטי
 **תוספת ארוחות כשרות - 550 זלוטי

 
 המחיר כולל

 אוטובוס תיירים צמוד 48 מקומות-
 לינה וארוחת בוקר במלונות הבאים:-

 ורשה -
https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3404-hotel-mercure-lublin-centrum/index.shtml 

/http://www.hoteleuropa.pl - לובלין 
/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: 8 ארוחות בוקר במלון, 7 ארוחות ערב הכוללות 3 מנות, שתיה חמה וקרה.-
 כרטיסי כניסה לאתרים: בית הקברות היהודי, מוזיאון פולין, שער גרודצקה, ישיבת חכמי לובלין-
 ביטוח נסיעות בסיסי בלבד-
 דמי השתתפות באירוע עבור העמותות המארגנות - 300 זלוטי-
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 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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