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 2021אוקטובר  12שלישי  יוםעודכן ב 

 
להוסיף  ניתן )ק"ג וכבודת יד, ביטוח רפואי אוקראיני  20מחיר כרטיס בלבד כולל, כרטיס טיסה, כבודה עד *

 ( דולר לכיוון  15נסיעות ב 
 

נסיעות פנים, ביטוח רפואי אוקראיני, וחצי פנסיון לכל ימי   כבודה,   + רטיס טיסהכ: *חבילת הכל כלול, כולל*
 יהיה ארוחות ארוזות בחדרים( ביום רביעי בערב וחמישי בוקר ) השהות

 

 דולר לכיוון  15להוסיף נסיעות ב| ניתן  דולר 20חזור תוספת  ,דולר 40תוספת  הלוך : *כיוון אחד** 
 
 
 

 **הכל כלול טיסות הלוך 
 פאלאס  * מחיר יעד שעה  תאריך ה מס' טיס חברה קוד

PS41 PS 778  $190 קייב  05:30 01/12<  רביעי יום 

הכל כלול
 

$210 

PS45 PS 776  $210 $190 קייב  13:35 01/12<  רביעי יום 

LY51 LY 2651 $220 $240 קייב  06:30 02/12<  יום חמישי 

LY57 LY 2653 $220 $240 קייב  18:30 02/12<  יום חמישי 

TZ57 LY  --- $210 $230 קייב  21:30 02/12<  יום חמישי 

PO61 PS 788  $220 $240 אודסה 01:20 03/12<  שישיליל 

PS61 PS 778 $210 $230 קייב  05:30 03/12<  שישי יום 

        

 **הכל כלול טיסות חזור
 פאלאס  * מחיר וצא מ שעה  תאריך ה מס' טיס חברה קוד

TZ10 LY  --- $230 קייב  00:30 05/12<  מוצ"ש 

הכל כלול
 

$480 

PS10 PS 771 $530 $280 קייב  03:50 05/12<  מוצ"ש 

LY14 LY 2652  $520 $270 קייב  11:00 05/12<  ראשוןיום 

PS18 PS 777  $520 $270 קייב  20:00 05/12<  ראשוןיום 

LY18 LY 2654  $520 $270 קייב  23:20 05/12<  ראשוןיום 

PS24 PS 777  $530 $250 קייב  20:00 06/12<  שנייום 

 שירותי קרקע 
 

 החל מ
 לאדם  $375 חבילת שבת חדר זוגי 

 לאדם  $28 לחדר זוגי   )לילה נוסף(לינה 
 לאדם  $18 הוספת ארוחת בוקר ליחיד 

 לאדם  $30 ליחיד הוספת ארוחת ערב 
 חבילת שבת כוללת: 

 ( 05/12 ראשון בוקרעד  02/12 חמישימיום ות )לינ 3 
 .ארוחת ערב: 02/12  יום חמישי

 )טועמיה(  ארוחת בוקר, ארוחת צהריים :03/12  שישייום 
 סעודות שבת ומלווה מלכה 

 05/12ארוחת בוקר ביום ראשון 

 החל מ 
 לאדם  $280 חבילת שבת  

 לאדם  $10 )ארוז(  ארוחת בוקר הוספת  
 לאדם  $20 )לילה נוסף( לינה 

 לאדם  $15 )ארוז(  ארוחת ערב 
 חבילת שבת כוללת: 

 ( 05/12 ראשון בוקרעד  02/12 חמישימיום ות )לינ 3 
 .ארוחת ערב: 02/12  יום חמישי

 )טועמיה(  ארוחת בוקר, ארוחת צהריים :03/12  שישייום 
 סעודות שבת ומלווה מלכה 

 05/12ארוחת בוקר ביום ראשון 

 17:15ר"ת  16:57באומן  | יציאת שבת 15:34כניסת שבת באומן 


