
טיול משפחות במחוז לובלין, פולין
בואו לבלות את החגים עם משפחה וחברים

באגמים והיערות של פארק פולשיה!

 אם אתם מחפשים חופשה בה תוכלו לבלות את החג עם משפחה
 וחברים בפארק על גדות אגם מוקפים בטבע ויערות, הטיול הבא
פעיל נופש  לטיול שמשלב  אלינו  הצטרפו  בשבילכם!  בדיוק   הוא 
קאנו שיט  ביערות,  אופנים  רכיבת  בטבע,  טיולים  כולל   ומנוחה, 
וכל ועוד!  משפחתי  קומזיץ  אגם,  חוף  על  רביצה   בנהר, 

!3מתאימות לילדים מעל גיל  הפעילויות
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במהלך הטיול נבקר ב:

 השוכנת באזור יערות, כרי , שמורת טבע מצפון ללובליןפארק לאומי פולשיה
ציוריים רבים. בפארק פולשיה תוכלו לפגוש במגוון החי ואגמים  ירוקים   דשא 
וייחודיות נדירות  חלקן  ציפורים,  סוגי  מאות  הכולל  לאזור  הייחודי   והצומח 
 לשמורה. אם יתמזל מזלכם, אולי אפילו תפגשו באייל קורא, אייל כרמל או אייל

אציל פולניים! 

 , העיר הגדולה במזרח פולין ואחד היישובים העתיקים במדינה. לובליןלובלין
  שנים לצד עיר סטודנטים תוססת.700כיום היא מרכז של תרבות עתיקה בת 

 בסגנון הרנסנס, תוכלו בינות למבני העיר העתיקה, מעוטרי החזיתות הייחודיות
 למצוא עשרות פאבים ומסעדות, רבים מהם מגישים תוצרת מקומית של מאכלים
 ובירה ממבשלות בוטיק. בקיץ, תוכלו למצוא את העיר מלאה מוסיקאים, שחקנים

לרגל  העולם  רחבי  מכל  לעיר  זורמים  אשר  קוסמים!)  (כן,   24וקוסמים 
הפסטיבלים הבינלאומיים השנתיים של העיר!

 , כפר אמנים בעמק הציורי שלגדות נהר הוויסלה. העיירה, אשרקז'ימיש דולני
 .14נקראה בפי יהודיה קוזמיר, הייתה ביתה של קהילה יהודית מאז המאה ה-

 ניהל המלך קזימיר הגדול רומן עם בחורה יהודייה בעיר הזאת על פי האגדה
 בשם אסתר. קז'ימיש ידועה עד היום כעיירה המשלבת את קסם הכפר עם יישוב

שוקק וציורי.

פעילויות:
שיט קאנו בנהר הבוג•
רכיבת אופניים ביערות הפארק הלאומי פולשיה•
טיפוס בפארק חבלים•
מלון לחוף אגם•
טיולים רגליים דרך היערות וביצות הכבול בפארק הלאומי פולשיה•
סיור מודרך בעיר לובלין•
ביקור בקז'ימיש דולני•
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עיקרי התכנית

היום הראשון
הגעה ללובלין-

  הפולנית לטיסה ישירה מנתב"ג ללובלין בתאריךLOTאנו ממליצים להזמין כרטיס בחברת 
)www.lot.com/pl/en (21:15 במאי בשעה 16ה-
הסעה לילית מהשדה למלון בפארק הלאומי פולשיה-
Spa Polesie***Hotelצ'ק אין ב- -

היום השני
שיט קאנו בנהר הבוג-
קומזיץ בטבע-

 . הקומזיץ ייערך3 שעות בקצב איטי והוא מתאים לילדים מעל גיל 5מסלול השיט נמשך 
בנקודת עצירה במסלול השיט.

לילה בפולשיה-
-

היום השלישי
טיול אופניים בפארק הלאומי פולשיה-

  שעות). לילדים מתחת3 ק"מ בדרך סלולה ביערות במקצב מתון (כ-30אורך הנסיעה הוא 
 ניתן לשכור מושב רכיבה לאופניים. 7לגיל 
לשנה ריבהפעילות טיפוס בפארק חבלים ביער -

הטיפוס מתאים לרמות קושי שונות: מסלול קטנטנים, מסלול קל, בינוני וקשה ומסלול אומגה.
לילה בפולשיה-

היום הרביעי
לבחירתכם:

שביל טיול ביערות וסביב הביצות של פארק פולשיה-
 ק"מ, נגיש לבעלי מוגבלות מוטורית.6,5מסלול הטיול הינו 

מנוחה על החוף-
אם אתם מעדיפים לדלג על הטיול רגלי, אתם מוזמנים להישאר על החוף על גדות האגם.

נסיעה ללובלין-
 בלובליןWieniawski*** Hotelצ'ק אין במלון -
אחה"צ חופשי-

 קרנבל- במהלך סוף השבוע לובלין תארח את קרנבל הקרקס ואומנות הרחוב השנתי שלה 
 Carnaval Sztukmistrzow en.sztukmistrze.eu] הקוסמים[שטוקמיסטשוב 

לילה בלובלין-
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היום החמישי
סיור מודרך בלובלין-
הסעה לוורשה (לעיר או לשדה התעופה)-
ביקור מודרך בקז'ימיש דולני (בדרך לוורשה)-

*2018, ביולי 25-29
.במאי 15לנרשמים לפני ה-  זלוטי לאדם1,950מחיר: -
 זלוטי לאדם2,150, המחיר יעמוד על במאי 15לאחר ה--

הנחות:
 1,300 הישן במיטת ההורים (ללא ארוחות) - 5ילד עד גיל  מחיר עבור-

(הנחה על ילד אחד לזוג הורים) זלוטי
  זלוטי (מקסימום מיטה1950 במיטת יחיד נוספת בחדר ההורים - 12ילד עד גיל  מחיר עבור-

אחת נוספת בחדר)

alon.rootka@gmail.comאיש קשר: אלון 
goo.gl/forms/81WfBh0ap229pgCt2להרשמה היכנסו ל: 

הטיול ייצא לדרך גם ביולי וספטמבר (עקבו אחרינו ב- * לא נוח לכם מאי?
www.rootkatours.com/upcoming-tours-he כדי להישאר מעודכנים). אם אף אחד 

 מהתאריכים המתוכננים אינו מתאים למשפחתך, נוכל לארגן חופשה משפחתית במיוחד
עבורכם - צרו עמנו קשר לפרטים נוספים.

המחיר כולל:
, מיטה זוגיתSpa Polesie*** Hotel-כוכבים 3 לילות חצי פנסיון במלון 3-
, מיטה זוגית Wieniawski*** Hotelלילה אחד בלובלין עם ארוחת בוקר במלון -

 זלוטי.250תוספת לאדם יחיד בחדר - 
 הסעות במסגרת התכנית (כולל הסעה משדה התעופה בלובלין ברביעי/חמישי בלילה-

וחזרה לוורשה בראשון אחה"צ)
  ארוחות צהריים (ראשונה, עיקרית, קינוח ומשקה קר). אנא ידעו אותנו מראש לגבי4-

מגבלות באוכל וננסה לתת מענה ולהיערך בהתאם
מדריך מוביל-דרך צמוד דובר עברית-
כניסות לכלל האתרים-
שכירת אופניים וסירות קאנו-

  זלוטי במקום. המושב לילד50 במחיר של 7ניתן לשכור מושב רכיבה לילד מתחת לגיל 
 ק"ג.22השוקל עד 

קומזיץ במהלך טיול הקאנו-
צוות טכני בזמן מסלול השיט וההליכה-
סיור מודרך בלובלין-
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טיול מודרך בקז'ימיש דולני-
המחיר כולל מס-
  יורו בעבור הוצאות10,000ביטוח נסיעות - אנא שימו לב שסכום ביטוח הנסיעות הינו -

  יורו בעבור החזר במקרה של תאונה. באם אתם מעוניינים3,000טיפול רפואי ו-
בכיסוי ביטוחי בסכום גבוה מזה, אנו ממליצים לרכוש אותו מראש בישראל

שירותים שאינם כלולים במחיר:
 טיסות (אנו ממליצים לכם לקנות כרטיסים לטיסה ישירה מנתב"ג לשדה התעופה-

 הסעה עבורה המגיעים בטיסה הזאת לובלין ביום רביעי בלילה. "רותקה" תספק
 מהשדה ישירות למלון. עבור הטיסה חזרה, אנו ממליצים לקנות כרטיס מוורשה, שם

ביום ראשון אחה"צ) יסתיים רשמית הטיול
הסעות שאינן מפורטות בתכנית ובמסגרת הזמנים-
שירותי ספא במלון-
מלונות לפני או אחרי התכנית או כל שירותי מלונאות שאינם מפורטים בתכנית-
ארוחות ושירותים שאינם מצוינים בתכנית-

 לתשומת לבכם, התכנית כוללת ארוחות בוקר וצהריים. ארוחות ערב ניתן להזמין במסעדת
המלון, אשר מציעה מגוון רחב מהמטבח המקומי.

הוצאות אישיות-
טיפים למדריכים ולנהגים-

פיקדון
  מהתשלום הכולל. כדי לבצע50%על מנת להירשם לטיול עליכם להעביר דמי פיקדון בסך 

 יישלח אליכם לבקשתכם ע"י המארגנים.PayPalאת התשלום, לינק ל-

תשלום
  מעלות הטיול.50%על מנת להירשם, על כל נוסע למלא טופס הרשמה ולשלם פיקדון על סך 

  שעות לאחר מילוי ושליחת טופס48 יישלח אליכם מהמארגנים עד PayPalלינק ל
ההרשמה.

 . ההרשמהROOTKA Toursלאחר התשלום, תישלח אליכם קבלה של חברת התיירות 
 תבוצע במלואה רק לאחר סיום שני השלבים המפורטים לעיל. ניתן לדרוש החזר על סך כלל

ה- מהמחיר, יש לבצע עד 50%. את התשלום השני, על סך 2018, במאי 15ה-הפיקדון עד 
.2018, ביוני 15

מדיניות ביטול והחזרים
  יגרור וויתור על כללביוני 15ה- יגרור וויתור הפיקדון. ביטול לאחר במאי 15ה-ביטול לאחר 
מחיר הטיול.

info@rootkatours.com
www.rootkatours.com


	טיול משפחות במחוז לובלין, פולין
	בואו לבלות את החגים עם משפחה וחברים
	באגמים והיערות של פארק פולשיה!
	במהלך הטיול נבקר ב:
	פעילויות:
	עיקרי התכנית
	היום הראשון
	היום השני
	היום השלישי
	היום הרביעי
	היום החמישי

	25-29 ביולי, 2018*
	הנחות:
	המחיר כולל:
	שירותים שאינם כלולים במחיר:
	פיקדון
	תשלום
	מדיניות ביטול והחזרים

