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הצטרפו אלינו! זה הזמן שלך לחופשת קיץ מושלמת
בעיירת הנופש שבהרי הקרפטים

חברת 'נתיבים טורס' מזמינה אותך ליהנות ממגוון השירותים הניתן ע"י 
צוות החברה טיסות, מלונות, העברות, ארוחות וסעודות כשרות למהדרין 
וכל מה שנוסע צריך בנסיעתו לחו"ל בכלל ולקברות הצדיקים בפולין, 

הונגריה, גיאורגיה, מרוקו, אוקראינה ועוד. 

באתר  החברה,  במשרדי  שתבחרו:  אפיק  בכל  לשירותכם  עומדים  אנו 
האינטרנט ובמענה האנושי הניתן על ידי צוות 'נתיבים טורס' בוואטסאפ 
או בטלפון. נציגנו ישמחו להתאים לכם את המסלולים, המלונות והטיסות 
הטובים ביותר לכל יעד שתבחרו במקצועיות גבוהה, או לחילופין יעזרו 

לכם לבנות את המסלול היעיל ביותר לחוויה מושלמת.

הצטרפו להמוני הנוסעים המרוצים לכל רחבי העולם, שכבר 
הצוות  של  המעולה  והשירות  המקצועיות  מהאמינות,  נהנו 

המנוסה שלנו.

לתכנון מסלול לנסיעה לבד, עם משפחה או חברים פנו אלינו:

 02-633-8-444 | www.ntours.net



היעד המושלם - זקופנה 

 זקופנה שוכנת בדרום פולין, בין הרי טאטרה
ובין הר גובאובקה, אשר יוצרים גבול טבעי בין פולין 

 לסלובקיה. זקופנה טובלת בירוק בעמק 
בהרי הקרפטים ברקע ציוץ ציפורים בטיול לצד נופים 

פסטורליים, מפלים, אגמים ונחלים ומעניקה לבאים 
בשעריה חווית חופשה מטופחת וססגונית, עם מגוון 

אטרקציות גדול והכי חשוב מזג אוויר מושלם.



המלון

 מלון Malućko Chata במיקום מרכזי 
 עם נוף מדהים, חצר רחבת ידיים, 

מרחבי משחק לילדים, פינות ישיבה, WIFI חינם.



הארוחות
במהלך היום תהנו מארוחות בוקר וערב ברמה 

 הגבוהה ביותר ובכשרות המהודרת ביותר 
 )של "התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה"(. 

הארוחות מוגשות בעיצוב יפה ומרענן, תוך כדי 
 שמירה על טעם מושלם שיישאר לכם בפה 

עוד זמן רב אחרי שתמשיכו בדרככם.



האטרקציות
 באיזור מגוון ענק של אטרקציות 

 מכל הסוגים והמינים, לחובבי אקסטרים, 
ולאוהבים רוגע ושלווה, מסלולים ושווקים לילדים, 

למבוגרים ולכל בני המשפחה.



יום ראשון

יום שני

נמריא יחדיו לפולין לקראת חופשה בעיירת הנופש זקופנה.

נציגנו ימתינו לכם בשדה התעופה.

יציאה משדה התעופה לבית המלון.

Treetop walk Bachledka-זאקופנה ו
 נצא לכיוון Treetop walk Bachledka שבסלובקיה נהנה 

 ממגוון האטרקציות הגדול שבמקום, שביל בין צמרות עצים, 
 רכבלים, מגדל יער עם רשת הקפיצה, צינור גלישה 

ומנוחה מול נוף מרהיב. 

 נחזור לעיירת הנופש זקופנה לטיול ג'יפים אתגרי 
על רקע נופים מרהיבים.

חזרה למלון לארוחת ערב.

מסלול אמצע שבוע



יום שלישי

מסלול אמצע שבוע

יום אטרקציות 
 ניסע לרפטינג מהנה, שלוש שעות של אנדרלין 

 בנהרות השוצפים שבזקופנה נמשיך אל ה'בית ההפוך' 
 נסייר בין החדרים כשהרהיטים מחוברים לרצפה 

ואתם מהלכים על התקרה. ונטייל בפארק האשליה.

חזרה למלון לארוחת ערב.



יום רביעי

מסלול אמצע שבוע

הר גובאולקה וספא מפנק 
נעלה בפוניקולר להר גובאולקה נהנה מתצפית נוף מרהיבה 

ומחוויה מהנה במיוחד במגלשות הרים. נמשיך לסיור בעיירה, 
בשוק המזכרות ובמדרחוב התוסס של זאקופנה.

ארוחת ערב בבית המלון

את היום עדיין לא סיימנו, לאחר שנחנו נצא לספא מפנק במיוחד 
בעיירה. שחייה בבריכה והנאה בסאונה וחזרה לבית המלון.



יום חמישי

מסלול אמצע שבוע

קרקוב 
בשעת בוקר מוקדמת יציאה לכיוון קרקוב לבית הכנסת העתיק 

'הרמ"א' ובבית החיים העתיק הסמוך אליו, לציוני רבותינו 
הקדושים רבי משה איסרליש זיע"א - הרמ"א, רבי יואל סירקיש 

זיע"א - הב"ח, רבי נתן נטע שפירא – בעל "מגלה עמוקות", 
 הרה"ק בעל "תוספות יו"ט" ואיתם יתר הצדיקים 

קדושי עליון זיע"א הטמונים שם.

יציאה לשדה התעופה.



יום רביעי
נמריא יחדיו לפולין לקראת חופשה בעיירת הנופש זקופנה, 

נציגנו ימתינו לכם בשדה התעופה.

יציאה משדה התעופה לבית המלון.

ארוחת ערב בבית המלון ויציאה לספא מפנק במיוחד בעיירה 
שחייה בבריכה והנאה בסאונה וחזרה לבית המלון.

Treetop walk Bachledka-זאקופנה ו
נצא לכיוון Treetop walk Bachledka שבסלובקיה נהנה ממגוון 

 האטרקציות הגדול שבמקום, שביל בין צמרות עצים, רכבלים, 
מגדל יער עם רשת הקפיצה, צינור גלישה ומנוחה מול נוף מרהיב. 

נחזור לעיירת הנופש זקופנה לטיול ג'יפים אתגרי על רקע נופים 
מרהיבים.

חזרה למלון לארוחת ערב.

מסלול סופ"ש

יום חמישי



יום שישי

שבת קודש

מסלול סופ"ש

הר גובאולקה וספא מפנק 
נעלה בפוניקולר להר גובאולקה נהנה מתצפית נוף מרהיבה 

ומחוויה מהנה במיוחד במגלשות הרים. 

התארגנות לשבת קודש.

שבת נועם הנשמות  
חוויה ומרגוע...



יום ראשון

מסלול סופ"ש

קרקוב 
בשעת בוקר יציאה לכיוון קרקוב לבית הכנסת העתיק 'הרמ"א' 
ובבית החיים העתיק הסמוך אליו, לציוני רבותינו הקדושים רבי 

 משה איסרליש זיע"א - הרמ"א, רבי יואל סירקיש זיע"א 
 - הב"ח, רבי נתן נטע שפירא - בעל "מגלה עמוקות", 

 הרה"ק בעל "תוספות יו"ט" ואיתם יתר הצדיקים 
קדושי עליון זיע"א הטמונים שם.

יציאה לשדה התעופה.



ט.ל.ח | כל המסלולים מותנים בכמות משתתפים, עמידה בלוח הזמנים, תנאי מזג האויר וגורמי 
שמים | הזמנים עלולים להשתנות | תנאי הרשמה: צילום דרכון בתוקף ל-3 חודשים ממועד 
ליבכם:  | לתשומת  בנסיעות לקברות הצדיקים  בצידה לדרך  יש להצטייד   | ותשלום  הטיסה 
החבילה אינה כוללת ביטוח רפואי וביטוח מטען, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח בנפרד במשרדנו 
| יש לוודא טלפונית את מועד הטיסה המדוייק יום  | שימו לב: בטיסות לא מוגשות ארוחות 
לפני הנסיעה בקו המידע להמראות ונחיתות בטל': 03-9723333 | התמונות להמחשה בלבד

לתשומת ליבכם: 



החל מ-

$1150
לאדם בחדר זוגי

יציאות בכל שבוע

לכם רק נשאר לארוז, 
 אנחנו נדאג לכם 

לחופשה מפנקת במיוחד!

02-6338444  www.ntours.netמוקד הזמנות:
info@ntours.net

 טיסות 
לכל העולם

קברי צדיקים 
באירופה

קבוצות 
מאורגנות

לינה 
וארוחות

שירות 
ומקצועיות

 נסיעות 
פנים

סניף ראשי - ירושלים: עבודת ישראל 1 | בני ברק: רבי עקיבא 62 


