
טיסות
לכל העולם

נסיעות
פנים

לינה
ואירוח

שירות 
ומקצועיות

קברי צדיקים 
באירופה

קבוצות
מאורגנות

02-633-8444
   www.ntours.net    info@ntours.net !משהו נפלא קורה לך

לרישום < אבליןלפרטים והרשמה:
054-7733768

סניף ראשי ירושלים:
עבודת ישראל 1

אלעד:
אבן גבירול 18

ביתר:
המגיד ממעזריטש 71

סניף מרכז:
חברון 27 בני ברק

מחיר לנוסעת

$890
המחיר כולל: טיסה, נסיעות פנים, לינה, 

ארוחות ערב ובוקר, סעודות שבת, הדרכה 
וכל הישועות.

לא כולל ביטוח רפואי ו  הנסיעה מותנית בכמות נרשמים שתיקבע ע”י 

ו  אין  ו/או הביקורים    יתכנו שינויים בסדר הטיסות  ו   נתיבים טורס.  

בטיסות אוכל כלל.  ו  ט.ל.ח        

 

בהנחיית הרבנית אבלין אמסלם  
ורונית גואטה 

אין עוד מלבדו
יום רביעי  14/08/2019 יג' אב

התייצבות בשדה התעופה טרמינל 3 שער 32 בעמדת קבוצות בשעה 11:00 בבוקר. טיסת 
ps776 לקייב, שעת המראה משוערת 14:35 שעת נחיתה משוערת 17:45 < לאחר התארגנות 
ומעבר הגבול ניסע אל פסטוב - רבי אברהם המלאך תלמידו הגדול של "המגיד ממזריטש" 
שם נתפלל  לישועות הכלל והפרט. כח תפילה עצום הוא כשמתפללים יחד! המקום מסוגל 
קבלת  וטעימה,  חמה  בשרית  ערב  ארוחת  לוי.  קדושת  הנופש  כפר   - ברדיטשוב   > לישועה 

חדרים, לילה טוב! חולמים על צדיקים... 

יום חמישי  15/08/2019 יד' אב
מוקדם בבוקר - ארוחת בוקר חמה מן התנור < עליה לציון הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
- סנגורן הגדול של ישראל. האם ניתן לדון את כל העולם לכף זכות? תרגיל מחילה וסליחה 
"רבי זושא" בעל הייסורים, בעל כח האמונה. דיבורים של אמונה... כח  אנפולי -  על הציון < 
האמונה שלנו הוא בכל דבר קטן בחיים < נוסעים אל הסבא במעזיבוז' - אור שבעת הימים 
הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. "מקבלים סוכריות מסבא..." סיפורי חסידים על ציון הבעל 
שם טוב הקדוש וכן סגולה ייחודית "הושע את עמך..." כולם מקבלים ישועות < ירידה למעיין 
המסוגל לרפואה )לא לשכוח להביא בקבוק מים ריק( <  חלוקת חדרים במלון 'הולינס' ארוחת 
ערב בשרית תוגש לנוסעות. ערב יחודי וסגולה ייחודית לזיווגים... בבית מדרש של הבעל שם 
טוב הקדוש, עליו נאמר: "בית מקדש מעט". לילה לכבוד טו באב - הפרשת חלה... סדר סוד 

הפרשת חלה... < לילה טוב :(

יום שישי - שבת 16-17/8/2019 טו'-טז' אב
של  המובהק  תלמידו  נתן  רבי   - ברסלב   > התנור...  מן  ישר  וטעימה  חמה  בוקר  ארוחת 
לנשמה  לרפואה...רפואה  עלים  משם...  רואים  לא  מכאן  שרואים  מה  מברסלב.  נחמן  רבי 
< אומן - "עיר הגעגועים" הגעה למלון one, התארגנות בחדרים < טועמיה )משהוא קל לאכול 
לאחר   > שירים  הרבה  עם  קבלת שבת משותפת  נרות שבת,  הדלקת   > קודש(  לפני שבת 
סעודה שניה )שבת בבוקר( טיול רגלי לנהר התשליך, סעודת אמנים - כל מילה אמן... כוחה 
של ברכה < סעודות שבת בהתעלות, שמחה ושירים < סעודת מלווה מלכה לכבוד דוד המלך. 

אין מה לעשות איתן הן רק רוצות לרקוד... מסיבת ריקודים...

יום ראשון  18/08/2019   
לפנות בוקר עוזבים את אומן "עיר הגעגועים" נסיעה לכיוון קייב - בוריספול. שעת המראה 

משוערת 09:55 בבוקר. שעת נחיתה משוערת בבין גוריון 13:05.

. . . להתראות בפעם הבאה.       


