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   2022אוגוסט   21ראשון  יוםב עודכן

 )ניתן להוסיף נסיעות פנים מסוצ'אבה ובחזרה לפי הטבלה למטה(המחיר אינו כולל נסיעות פנים 
 דולר( 60ה למטוס בלבד. )ניתן להוסיף כבודה בעם כבוד WIZZ*טיסת 

 

 
 

 ובכפוף לתקנון החברה מיוחדהרישום בכפוף לחתימה על תקנון 
 100|  דמי ביטול:  דולר 200ימי עסקים לפני הטיסה  4דולר לאחר מכן ועד  50עד כ' אב דמי שינוי שם:  | דולר לכיוון 25דמי שינוי טיסה: |  תשלום מלאדמי הרשמה 

המחירים כוללים:  ניתן לרכוש בתוספת תשלום || כיוון אחד  י"ז אלול ביטול מלא-דולר, מ 190יום מתאריך ההרשמה )בכפוף לחוק הגנת נצרכן( ואח"כ  14שקל עד 
המופיעות בטבלה הינם  השעות|  (ישראלי ובדיקות קורונה ואשרות כניסה )ללא ביטוח רפואיונכון לעכשיו כולל ביטוח רפואי אוקראיני  דמי טיפול, , כבודהכרטיס טיסה

| כל העסקאות נעשות ע"פ היתר עיסקא  ה האזרחיתת בקבלת אישור מינהל התעופומותנ ותהטיס|  ועלולים להשתנותמשמאל לימין וכפי שקיבלנו מחברות התעופה 
של ברית פנחס | ט.ל.ח

 
 

זמן משוער   מרחק )ק"מ( מוצא/יעד 
 )כולל גבול( 

לכיוון  מחיר 
 לקוח נתיבים

לכיוון  מחיר 
 לקוח חיצוני

 דולר  80 דולר 70 שעות  13-כ ק"מ  680 רומניה , יאשי

 דולר  55 דולר 45 שעות  11-כ ק"מ  550 סוצ'אבה, רומניה

 בקרוב בקרוב שעות  13-כ ק"מ  800 לובלין, פולין 

 בקרוב בקרוב שעות  14-כ ק"מ  870 קרקוב, פולין 

  טיסות חזור    הלוך טיסות 

 מחיר יעד  * שעה תאריך חברה  קוד   מחיר מוצא  * שעה תאריך חברה  קוד

AY20  יאשי,  15:35 18/09אלול <   ראשון < כב
, סוצ'אבה 11:00 28/09< ג תשרי רביעי <   DR32   $320* רומניה 

 $460 רומניה 

BR26  סוצ'אבה 17:20 19/09אלול <  שני < כג ,
, סוצ'אבה 18:30 28/09< ג תשרי רביעי <   DR37   $380 רומניה 

 $450 רומניה 

CR22  סוצ'אבה 05:00 20/09אלול <  שלישי < כד ,
, סוצ'אבה 02:00 28-29/09< ליל חמישי < ד תשרי    DR39   $380 רומניה 

 $440 רומניה 

DR21  סוצ'אבה,  06:00 21/09אלול <  רביעי < כה
סוצ'אבה,  11:00 29/09< חמישי < ד תשרי   ER32   אזל רומניה 

 $430 רומניה 

DM21  קישינב,   05:00 21/09אלול <  רביעי < כה
סוצ'אבה,  11:00-18:00 29/09< חמישי < ד תשרי   ER36   $390 מולדובה

 $430 רומניה 

ER21  סוצ'אבה,  05:00 22/09אלול <  חמישי < כו
קישינב,   18:00 29/09< < ד תשרי   חמישי  EM37   אזל רומניה 

 $430 מולדובה

ER26   > 15:00 22/09אלול <  וכחמשי 
, סוצ'אבה
         אזל רומניה

 מבודפסט לקערסטיר לציון רבי ישעי'לה. לאחר ארוחת ערב נמשיך למלון ללינת לילה. כ''ב אלול:  מסלול מיוחד
נמשיך לרימנוב, לציון רבי  משם "ישמח משה". הבעל לאחר תפילה וארוחת בוקר נצא לאיהל, לציון  כ''ג אלול: 

מנחם מנדל מרימינוב, ומשם לליז'ענסק, לציון הרבי ר' אלימלך מליזענסק. לאחר תפילה במקום נצא לדינוב,  
 לציון בעל "בני יששכר". לאחר ארוחת ערב נפנה ללינת לילה. 

נמשיך  משם עד חמלניצקי, ברכבת  את הגבול   עבור נ רכבת תחנת נצא לפשמישל, לו  ארוחהתפילה,   כ''ד אלול: 
באוטובוס למז'בוז', לציון הבעל שם טוב. משם נמשיך לבית חיינו, אל ציון רבינו הקדוש באומן. שעת הגעה לאומן  

 בלילה.  01:00)משוערת( 
 כרטיס טיסה + כבודה, הדרכה, נסיעות פנים, כרטיס רכבת, לינות וארוחות.   :המחיר כולל 

 )הכל כלול עד לאומן(  מסע של תפילות וישוב הדעת עם הרה"ח ר' צפניה בן שלמה הי"ו

AB21  בודפסט,  12:20 18/09אלול <   ראשון < כב
 $650 הונגריה

      


