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לתשומת ליבכם: ט.ל.ח. כל המסלולים מותנים בכמות משתתפים, עמידה בלוח הזמנים, 
תנאי מזג האויר וגורמי שמים. הזמנים עלולים להשתנות. תנאי הרשמה: צילום דרכון בתוקף לחצי 
שנה ממועד הטיסה ודמי הרשמה.  יש להצטייד בצידה לדרך בנסיעות לקברות הצדיקים. לתשומת 
ליבכם: החבילה אינה כוללת ביטוח רפואי וביטוח מטען, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח בנפרד במשרדנו. 
בטיסות לא מוגשות ארוחות. יש לוודא טלפונית את מועד הטיסה המדוייק יום לפני הנסיעה בקו 

המידע להמראות ונחיתות בטל: 03-9723333 

יהי רצון שתפעלו ישועות
ברוחניות ובגשמיות

מסלול מהיר - יום רביעי

מסלול אקספרס

יום רביעי כ’ אדר  07.03.2018
ביום רביעי בשעה 13:00 נתייצב בנתב”ג. לאחר בידוק ביטחוני נפנה לצ’ק אין לטיסתנו  
18:30. עם  נחיתה משוערת בשעה   .16:00 לזאשוב. שעת המראה מתוכננת בשעה 
אל  בדרכינו  נצא  איתם  האוטובוסים  לנו  ימתינו  הכבודה  ואיסוף  הגבול  מעבר  סיום 

ליז’ענסק ציון בעל ההילולא הרה”ק רבי אלימלך מליז’ענסק זיע”א. 

המראה  שעת  ארצה.  חזרתנו  לקראת  בזאשוב  התעופה  לשדה  נצא  מכן  לאחר 
מתוכננת 02:30 )שעון מקומי(. שעת נחיתה משוערת בנתב”ג בשעה  07:00.

יום חמישי כ”א אדר  08.03.2018
ביום חמישי בשעה 06:30 נתייצב בנתב”ג. לאחר בידוק ביטחוני נפנה לצ’ק אין לטיסתנו 
לזאשוב. שעת המראה מתוכננת בשעה 09:00. נחיתה משוערת בלובלין בשעה 11:30.

עם סיום מעבר הגבול ואיסוף הכבודה ימתינו לנו האוטובוסים איתם נצא בדרכינו אל 
ליז’ענסק ציון בעל ההילולא הרה”ק רבי אלימלך מליז’ענסק זיע”א.

התעופה  שדה  אל  נצא  והפרט  הכלל  על  ותפילה  שעות  מספר  של  שהייה  לאחר 
בזאשוב לקראת חזרתנו ארצה. שעת המראה מתוכננת 18:00 )שעון מקומי(. שעת 

נחיתה משוערת בנתב”ג בשעה  22:00.

שתי מסלולים לבחירה )הבחירה תתבצע בשעת ההרשמה!(

אפשרות א’

שהייה בליז’ענסק בלבד על ציונו של בעל 
מליז’ענסק  אלימלך  רבי  הרה”ק  ההילולא 

זיע”א.

אפשרות ב’

לאחר המתנה של כשעתיים בליז’ענסק 
הרה”ק  ציון  על  לתפילה  לנצוט  אל  נצא 
ה‘זרע  בעל  זיע”א  מרופשיץ  נפתלי  רבי 

קודש’.


