
 

 
 

 
 בס"ד 

 59KH  קוד: 

 
 ג' אייר  – קרעסטיר 

 שבת בזאקופנה מסלול 
 

 
 20234.091., ניסן   'כח,  רביעי יום 

נפנה לעמדות   לאחר   .בנתב"ג   טרמינל ב נתייצב    בבוקר   08:00שעה  ב   רביעי ביום   ביטחוני  בידוק 

 קטוביץ'.ל אין לקראת טיסתנו  - הצ'ק 

 (  פולין )שעון    14:50בשעה    :נחיתה משוערת   )שעון ישראל(,  12:00בשעה    :שעת המראה מתוכננת 

 . פנהוזאק למעבר הגבול ואיסוף הכבודה נצא בדרכינו    לאחר נציגנו ימתינו לכם בשדה התעופה,  

 נצא לספא מפנק.   ערב בבית המלון   ארוחת ו לאחר קבלת חדרים  

 20234.020., ניסן   כט',  חמישי  יום 

 

 נצא ליום אטרקציות מיוחד.  , לאחר התארגנות וארוחת בוקר   ,בשעת בוקר 

אל    9:30בשעה   האטרקציות    סלובקיה שב   Treetop walk Bachledkaנצא  ממגוון  נהנה  שם 
וממנוחה  רכבלים, מגדל יער עם רשת הקפיצה, צינור גלישה  בשביל בין צמרות עצים,    ,שבמקום 

 מול נוף מרהיב.  

 נופים מרהיבים.   על רקע  לטיול ג'יפים אתגרי   זאקופנהלקראת צהריים נחזור ל

 נשים   –ולאחריה נהנה בספא מפנקת במיוחד  

 

 20234.021., ניסן   ל', שישי יום 

 

שוק המזכרות ובמדרחוב התוסס  עיירה, ב ב לסיור    נצא בשעת בוקר לאחר התארגנות וארוחת בוקר  
 . נה א של זקופ 

 נחזור לבית המלון להתארגנות לקראת שבת קודש   בשעת צהריים 

 

 

 



 

 

 בס"ד 

 

 

 20234.022., אייר  'א, שבת קודש 

 .  בבית המלון   שבת קודש נועם הנשמות סעודות כיד המלך 

 

 

 20234.023., אייר  ב', יום ראשון 

 

לתצפית נוף מרהיבה ולחוויה   גובאולקה הר נצא אל בשעת בוקר לאחר התארגנות וארוחת בוקר 
 מהנה במיוחד במגלשות הרים.

  ה'ישמח משה' לתפילה באוהל ציון בעל    ,איהל   עיר ל   ,הונגריה נצא ל   בצהריים ,  15:00בשעה  

מ יע"א ז קדישא ציון    קרעסטיר ל  צא נ   איהל .  ההילולא  מקרעסטיר הרה"ק    ,בעל  ישעיה'לה    רבי 

 לתפילה על הכלל והפרט.  זיע"א 

   

 לקראת טיסתנו חזרה ארצה.   קושיצה ישירות אל שדה התעופה ב 00:30בשעה  נצא    מקרעסטיר 

 

מתוכננת   המראה  |  סלובקיה )שעון    04:05שעת  ביום    משוערת  נחיתה   שעת (  ישראל    13/04/2023  אייר  ג'  שניבארץ 

 )שעון ישראל( 08:00 בשעה 
 

  :לתשומת ליבכם 
| כל המסלולים מותנים בכמות משתתפים, עמידה בלוח הזמנים, תנאי מזג האויר וגורמי שמים | הזמנים עלולים להשתנות |    ט.ל.ח

חודשים ממועד הטיסה ותשלום | יש להצטייד בצידה לדרך בנסיעות לקברות הצדיקים | לתשומת    3תנאי הרשמה: צילום דרכון בתוקף ל 
פואי וביטוח מטען, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח בנפרד במשרדנו | שימו לב: בטיסות לא מוגשות  ליבכם: החבילה אינה כוללת ביטוח ר 

  03-9723333בטל':  ונחיתות  להמראות בקו המידע הנסיעה לפני יום המדוייק הטיסה מועד  את טלפונית לוודא ארוחות | יש 
 
 
 

 טובה  נסיעה 
 ובגשמיות  שנפעל ישועות ברוחניות  רצון  ויהי 

 


