ישועות
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בליז׳ענסק
כ”א אדר יומא דהילולא
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מסלול אקספרס
יום חמישי כ”א אדר 08.03.2018
ביום חמישי בשעה  06:30נתייצב בנתב”ג .לאחר בידוק ביטחוני נפנה לצ’ק אין לטיסתנו
לזאשוב .שעת המראה מתוכננת בשעה  .09:00נחיתה 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.
לאחר שהייה של מספר שעות ותפילה על הכלל והפרט נצא אל שדה התעופה
בזאשוב לקראת חזרתנו ארצה .שעת המראה מתוכננת ( 18:00שעון מקומי) .שעת
נחיתה משוערת בנתב”ג בשעה .22:00

מסלול מהיר  -יום רביעי
יום רביעי כ’ אדר 07.03.2018
ביום רביעי בשעה  13:00נתייצב בנתב”ג .לאחר בידוק ביטחוני נפנה לצ’ק אין לטיסתנו
לזאשוב .שעת המראה מתוכננת בשעה  .16:00נחיתה משוערת בשעה  .18:30עם
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.
שתי מסלולים לבחירה (הבחירה תתבצע בשעת ההרשמה!)
אפשרות א’

אפשרות ב’

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

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

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

יהי רצון שתפעלו ישועות
ברוחניות ובגשמיות
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 בטל03-9723333 :

מוקד הזמנות02-6338444 :
טיסות
לכל העולם

קברי צדיקים
באירופה

קבוצות
מאורגנות
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מסלול מהיר  -יום חמישי
יום חמישי כ”א אדר 08.03.2018
ביום חמישי בשעה  06:00נתייצב בנתב”ג .לאחר בידוק ביטחוני נפנה לצ’ק אין לטיסתנו
לזאשוב .שעת המראה מתוכננת בשעה  .09:00נחיתה משוערת בשעה .12:30
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.

שתי מסלולים לבחירה (הבחירה תתבצע בשעת ההרשמה!)
אפשרות א’

אפשרות ב’

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

לאחר המתנה של כשעתיים בליז’ענסק
נצא אל רימינוב נגיע לאחר מכן ,שם טמון
הרה”ק רבי מנחם מנדל מרימינוב זי”ע.
ומשם אל לנצוט לתפילה על ציון הרה”ק
רבי נפתלי מרופשיץ זיע”א בעל ה‘זרע
קודש’.

לאחר מכן נצא לשדה התעופה בזאשוב לקראת חזרתנו ארצה .שעת המראה
מתוכננת ( 00:30שעון מקומי) .שעת נחיתה משוערת בנתב”ג בשעה .04:25

יהי רצון שתפעלו ישועות
ברוחניות ובגשמיות
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 בטל03-9723333 :

מוקד הזמנות02-6338444 :
טיסות
לכל העולם

קברי צדיקים
באירופה

קבוצות
מאורגנות
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מסלול פולין מורחב
יום רביעי כ’ אדר 07.03.2018
ביום רביעי בשעה  17:50נתייצב בנתב”ג .לאחר בידוק ביטחוני נפנה לצ’ק אין לטיסתנו ללובלין.
שעת המראה מתוכננת בשעה  .20:50נחיתה משוערת בלובלין בשעה .23:40
עם סיום מעבר הגבול ואיסוף הכבודה ימתינו לנו האוטובוסים איתם נצא בדרכינו אל לובלין ציון
בעל החוזה מלובלין זיע”א והמהרש”ל זיע”א .משם לביקור בישיבת “חכמי לובלין” המיתולוגית.
לאחר הביקור נמשיך בדרכינו אל ציון המצויינת ליז’ענסק יומא דהילולא הרה”ק רבי אלימלך
מליז’ענסק זיע”א .

לאחר מספר שעות נפנה אל קראקוב לתפילה על ציון הרמ”א ולסיור בבתי החיים ובתי הכנסת
העתיקים של קראקוב ומשם לצאנז לתפילה על ציון בעל הדברי חיים מצאנז זיע”א.
אל רימינוב נגיע לאחר מכן ,שם טמון הרה”ק רבי מנחם מנדל מרימינוב זי”ע.
את המסע נחתום בביקור בלנצוט בציון הרה”ק רבי נפתלי מרופשיץ זי”ע בעל ה’זרע קודש’.
לאחר מכן נצא לשדה התעופה בזאשוב לקראת חזרתנו ארצה.
שעת המראה מתוכננת ( 23:55שעון מקומי) .שעת נחיתה משוערת בנתב”ג בשעה .04:25

יהי רצון שתפעלו ישועות
ברוחניות ובגשמיות
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 בטל03-9723333 :

מוקד הזמנות02-6338444 :
טיסות
לכל העולם
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מסלול פולין-הונגריה
יום שני י”ח אדר 05.03.2018
ביום שני בשעה  11:00נתייצב בנתב”ג .לאחר בידוק ביטחוני נפנה לצ’ק אין לטיסתנו
לקושיצה .שעת המראה מתוכננת בשעה  .14:00נחיתה משוערת בשעה .16:30
עם סיום מעבר הגבול ואיסוף הכבודה ימתינו לנו האוטובוסים איתם נצא בדרכינו
אל קרעסטיער ציון הרה”ק רבי ישעיה’לה קערעסטירער זצוק”ל .משם נמשיך אל ציון
הרה”ק רבי משה טייטלבוים זצוק”ל בעל ‘ישמח משה’.
משם נפנה לינת לילה באיזור רימינוב.

יום שלישי י”ט אדר 06.03.2018
עם בוקר נצא בדרכינו אל רימינוב שם נפקוד את ציון הרה”ק רבי מנחם מנדל מרימינוב
זי”ע .נמשיך אל דינוב שם נעתיר בתפילה על ציון הרה”ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי”ע
בעל ה‘בני יששכר’ .לאחר מספר שעות בציון הק’ נצא אל לנצוט ציון הרה”ק רבי נפתלי
מרופשיץ זיע”א בעל ה ‘זרע קודש’ .מלנצוט נמשיך אל קראקוב לתפילה על ציון הרמ”א
ולסיור בבתי החיים ובתי הכנסת העתיקים של קראקוב.

יום רביעי כ’ אדר 07.03.2018
לאחר התארגנות בוקר נצא אל אושוויץ בירקנאו לסיור ומשם ציון המצויינת ליז’ענסק
יומא דהילולא הרה”ק רבי אלימלך מליז’ענסק זיע”א.
לאחר מכן נצא לשדה התעופה בזאשוב לקראת חזרתנו ארצה .שעת המראה
מתוכננת ( 02:30שעון מקומי) .שעת נחיתה משוערת בנתב”ג בשעה .07:00

יהי רצון שתפעלו ישועות
ברוחניות ובגשמיות
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 בטל03-9723333 :

מוקד הזמנות02-6338444 :
טיסות
לכל העולם
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מסלול משולב פולין-אוקראינה
שבת באומן

יום רביעי כ’ אדר 07.03.2018
ביום רביעי בשעה  13:00נתייצב בנתב”ג .לאחר בידוק ביטחוני נפנה לצ’ק אין לטיסתנו לזאשוב.
שעת המראה מתוכננת בשעה  .16:00נחיתה משוערת בשעה .19:20
עם סיום מעבר הגבול ואיסוף הכבודה ימתינו לנו האוטובוסים איתם נצא בדרכינו אל לנצוט
ציון הרה”ק רבי נפתלי מרופשיץ זי”ע בעל ‘הזרע קודש’ משם נמשיך אל ליז’ענסק ציון בעל
ההילולא הרה”ק רבי אלימלך מליז’ענסק זיע”א .לאחר מספר שעות בתפילה על הכלל והפרט
נפנה ללינת לילה באיזור העיר ריישא.

יום חמישי כ”א אדר 08.03.2018
לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר נמשיך בדרכינו אל מעבר הגבול פולין – אוקראינה.
לאחר מעבר הגבול נצא בדרכינו אל מעז’בוז ציון ‘אור שבעת הימים’ רבי ישראל בעש”ט מייסד
תנועת החסידות .וציונם של הרה”ק רבי זאב קיצעס ,הרה”ק האוהב ישראל מאפטא ,הרה”ק רבי
ברוך ממעז’בוז ,הרה”ק רבי אפרים מסדליקוב ועוד תלמידי הבעש”ט זיע”א .לאחר ארוחת ערב
נמשיך בדרכינו אל ברדיטשוב ציון סנגורן של ישראל הרה”ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע”א.
לאחר תפילה על הכלל והפרט נצא אל אומן לתפילה על ציון הרה”ק רבי נחמן מברסלב זיע”א,
התארגנות בחדרים ולינת לילה.

יום שישי כ”ב אדר 09.03.2018
לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר זמן חופשי לקניות וסיור בשווקים המקומיים ואפשרות
לסיור בגן המופלא ‘גן סופיה’.

שבת קודש כ”ג אדר 10.03.2018
שבת נועם הנשמות...
האירוח בעיר אומן כולל לינה וסעודות שבת קודש כיד המלך.

יום ראשון כ”ד אדר 11.03.2018
בשעה מוקדמת לפנות בוקר נצא בדרכינו אל קייב לקראת חזרתנו ארצה בטיסת
 .international ukraineמס’ טיסה  779שעת המראה מתוכננת ( 10:55שעון מקומי) .שעת
נחיתה משוערת בנתב”ג בשעה .14:00
יהי רצון שתפעלו ישועות
ברוחניות ובגשמיות
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 בטל03-9723333 :

מוקד הזמנות02-6338444 :
טיסות
לכל העולם
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