
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 < רונית גואטהלפרטים והרשמה:
058-6338444

סניף ראשי ירושלים:
עבודת ישראל 1

אלעד:
אבן גבירול 18

ביתר:
המגיד ממעזריטש 71

סניף מרכז:
חברון 27 בני ברק

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        

 

מחיר לנוסעת

$920
המחיר כולל: טיסה, נסיעות פנים, לינה, 

ארוחות ערב ובוקר, סעודות שבת, הדרכה 
וכל הישועות.

מתנות גדולות 
בחג הישועות
עם ענת בן ארי

מסע של אהבה 
יום רביעי  14/08/2019 יג' אב

התייצבות בשדה התעופה טרמינל 3 שער 32 בשעה 02:00 לפנות בוקר. נפגשים בעמדת הקבוצות 
ומקבלים הפתעה... שעת המראה משוערת 05:30 לפנות בוקר )בלילה שבין שלישי לרביעי( טיסת 
ps 778 < לאחר סידורי הקרקע נעזוב את שדה התעופה ונצא לדרכינו לכיוון ברדיטשוב. נקבל 
ארוחת בוקר ארוזה. ברדיטשוב - רבי לוי יצחק סניגורן של ישראל.  האם ניתן לדון את העולם 
הימים  שבעת  אור   - מזיבו'ז   > ישועות  מדיטציית  של  יחודית  בחוויה  נמשיך  משם  זכות?  לכף 
הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, כפר ציורי אשר שמר עד היום על אורח חיים... ישר מן הבאר. 
כניסה לציון הקדוש, ביקור בבית המדרש העתיק של הבעש"ט ותלמידיו, ירידה למעיין המסוגל 
לרפואה, התארגנות בחדרים, ארוחת ערב בשרית חמה, ערב לבן לאור הירח - ערב העצמה נשית 

< צריך לאגור כוח....לילה טוב :( 

יום חמישי  15/08/2019 יד' אב
ישר מן התנור... ארוחת בוקר טעימה וצבעונית < נגיע לברסלב  - אל רבי נתן, תלמידו המובהק 
של רבי נחמן שאמר בעומדו על ההר: "רבונו של עולם! בברסלב בוערת אש! הבער נא אש זו 
בליבי!! סדנת צעקות על ההר < "אומן -"עיר הגעגועים" - הנחל נובע מקור חוכמה רבי נחמן... 
התארגנות בחדרים, ארוחת ערב בשרית, עליה לציון הקדוש, תפילה ייחודית לימי טו באב, פתיחת 

המזל לזיווגים, ערב הפרשת חלה - "ברוב עם הדרת מלך".... כוחה של האישה.

יום שישי - שבת  16-17/8 טו'-טז' אב
ארוחת בוקר חלבית תוגש לנוסעות < ביקור בשוק המקומי.... )באחריות הנוסעות( < יציאה למרחב 
 > תודה  שכולה  ייחודית   פעילות  באירופה.  היפים  הגנים  משלושת  אחד   - סופיה  בגן  הפתוח 
התכנסות בציון הקדוש, אמירת שיר השירים לכבוד היום הקדוש < "כי בנו בחרת ואותנו קדשת 
ברוך... מקדש השבת". טועמיה... כיבוד קל לכבוד שבת, הדלקת נרות שבת, קבלת שבת משותפת  
עם הרבה שירים < לאחר סעודה שניה )שבת בבוקר( טיול רגלי לנהר התשליך < סעודות שבת 
בהתעלות, שמחה ושירים < במוצאי שבת...סעודת אמנים "כוחה של האמן", מלווה מלכה - את 

המסיבה הזו רק אנחנו עושות "נשים עושות שמח" חגיגה אמיתית שרק הן רוצות לרקוד!!!
  

יום ראשון  18/08/2019 יז' אב
לפנות בוקר... עוזבים את אומן.  פרידה מהציון.... חוזרים עם ישועות < נסיעה לשדה התעופה קייב 

שעת המראה משוערת 07:10 בבוקר, שעת נחיתה משוערת בארץ הקודש: 10:20 

. .         ניפגש להודות בפעם הבאה.


