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'תוצרת גדרות'–תוכנית מסע 
2023ביוני 1–במאי 27

לינה ורשה, מאי27יום שבת

מוזיאון יהדות פולין
עיר עתיקה

לינה ורשה, מאי28יום ראשון

 אוקופובהבית קברות
גטו ורשה
מסלול הגבורה

לינה לובלין, מאי29יום שני

ין'טיקוצ
לופוחובה
טרבלינקה

קרקובלינה , מאי30יום שלישי
עיר עתיקה, לובלין
מיידאנק
קראשניק
קיילצה

קרקובלינה , מאי31יום רביעי 
בקרקובהרובע היהודי -ימיש'קז
 קרקובגטו
זמן חופשי בעיר העתיקה

טיסה לארץ, יוני1, יום חמישי
אושוויץ
בירקנאו

)150₪(עלות נפרדת : הכנה
ש"מוצ22.4: מפגש ראשון

)הגעה עצמאית(יד ושם ' יום ו5.5: מפגש שני
'יום ה18.5: מפגש שלישי



4

מפת פולין

קרשניק



.  ימים מלאים 6, לילות5:  משך המסע 

:  עלות לנוסע בחדר זוגי

6550₪–משתתפים 16-20
₪ 5970–משתתפים 21-28

₪ 730תוספת לחדר יחיד 

:  המחיר כולל 
)  כולל מיסי נמל(במחלקת תיירים טיסה. א

. א "ת-קרקוב-וורשה -א "במסלול ת
LO 152 27MAY TLV-WAW 05:05 08:10 •

LO 159 02JUN KRK-TLV 00:30 05:05 •

בתי מלון. ב

ארוחות ביום3: כלכלה. ג
בוקר וערב במלון

צהרים ארוחה ארוזה  

. מים מינרליים ללא הגבלה באוטובוס במהלך המסע• 
.פ רשימה מראש  וללא תוספת תשלום"ללא לקטוז לפי דרישה ע/ללא גלוטן/טבעוני/אוכל צמחוני• 

כניסות לכל האתרים. ד

מלווים. ה
.  הדרכה• 
-  pilotמדריך פולני• 

צגי 2, צמוד לכל אורך המסע וכולל מערכת שמע, ממוזגאוטובוס. ו
טלוויזיה ומערכת וידאו בהתאם לחוקי התעבורה של האיחוד  

. האירופי

שונות. ז
.  ל"תשר לנותני השירותים בחו

. אוזניות שמע
.חדרי שיחות



:תנאי תשלום 
.  טרוולתשלום עצמאי באתר האינטרנט של חברת אקדמי • 
. ניתן לשלם בכרטיס אשראי• 
. תשלום בבנק הדואר / העברה בנקאית • 

:המחיר אינו כולל 
ביטוח  • 
.  הוצאות בעלות אופי אישי• 
.תשלום בגין בדיקות קורונה הן לפני הטיסות והן בחזרה ארצה• 

:דמי ביטול
₪ 500-יום לפני הנסיעה 35מיום הרישום ועד • 
₪  .2100-יום לפני המסע ייגבה מחיר הכרטיס במלואו 15יום לפני הנסיעה ועד 35-מ• 
.  ח"ש3100ייגבו -ימים לפני המסע 8יום ועד 15• 
.  ייגבה מחיר המסע כולו-ימים לפני המסע 7• 

:דמי ביטול קורונה של כל המסע
הכסף יוחזר למעט , י פולין"י ישראל והן ע"במידה ופולין תוכרז כמדינה אדומה הן ע

). שעות לפני המסע24עד (בגין עלויות שלא ניתן להחזיר , מסך העלות10%

:הערות חשובות 
. לשלם תוספת ליחיד בחדר או להיות בחדר של שלושה" הבודד"על הנוסע , כאשר ישנו מספר אי זוגי של משתתפים• 
יש לוודא שכל הדרכונים בתוקף למינימום חצי שנה מיום החזרה מפולין • 

.מחיר סופי ייקבע בעת ההזמנה. זו הצעה בלבד ולא נעשו הזמנות כלשהן



תיאום ציפיות

זמן לשאלות
מסע ולא טיול

סיפורים משפחתיים

נסיעות ארוכות

הליכה מרובה

השתתפות בהכנה



.  עצוב לי בפגישה הזאת"
.  עשרה שנה חלמתי עליה-שתיים

..                             אינכם מסוגלים לשער בנפשכם מהי פגישה זו לי
הן לא העלנו על הדעת שמישהו מאתנו עוד יזכה ביום מן  

.הימים להיפגש אתכם

אשר סביבנו לא היו אלא חורבן ומוות ללא , במציאות ההיא...
.  כבר ניטל מאתנו הכושר להרגיש ולהזדעזע... שביב תקווה

:החזיק אותנו הייתם אתם, הכוח האחד שעוד קיים אותנו
.  הבית, הקיבוץ, תנועת הפועלים, היישוב, הארץ

.  רק הודות לכם שרדו-לא אגזים אם אומר כי המעטים ששרדו 

היו רגעים ושעות שנדמה היה שאין טעם להוסיף ולחיות  
. שהמוצא היחיד היה איבוד עצמך לדעת

רק היא  -ורק התחושה כי בארץ הרחוקה ישנו בית ההוגה בנו
..."קיימה אותנו בחיים

יגור  , 1946צביה לובטקין מאי 



050-4569199–יעל 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

