
 

 61.88.82-62  עבור משלחת רוטרי  הצעה

  
הקונבנציונאלית ומעשיר מאתגר את החשיבה , הפורט על מיתרי הרגש, המסע לפולין הינו מסע עצמי

מסע כזה הוא לא רק קפיצה אחורה בזמן לימי מלחמת העולם השנייה אלא גם טיול לארץ יפיפה . בידע

 .עתירה בפינות חמד ובנופים ציוריים, בהווה

  
 .לא חוזר אותו אדם, כי מי שחוזר משם, חד פעמית ומכוננת" חווית חיים"המסע לפולין הוא בגדר 

  

אל מחוזות בהם התרחש האסון הגדול ביותר . מחוזות הזיכרון הלאומי והאישי שלנו ביחד נתחקה אחר

מסע לפולין הוא גם מסע אל הארץ בה מצאו היהודים בית ומקלט במשך . בתולדותינו ובתולדות האנושות

ומהי אותה פולין שבה מצאו היהודים ? האם נשאר ממנו זכר שם בפולין? מה היה אותו בית –מאות שנים 

אך גם בשורת הציונות המגשימה שהביאה לתחייתו של העם במולדתו , ובה בא עליהם הכיליון, יתב

 ?ההיסטורית

 .לפולין ומקווים כי יוזמה ערכית וחשובה זאת תצא לפועל    אנו שמחים להגיש לכם את הצעתנו למסע

  

ים בחברת התעופה חשוב להקדים ולהיערך בהזמנת מושב. אין הצעה זאת מהווה הזמנה, לתשומת לבך

 .ובבתי המלון על מנת להבטיח את המחיר המוצע

  

  

 מחיר לאדם בחדר זוגי משלמים באוטובוס' מס

  

 שח 0606 53

  שח 0066 56

 שח 0943 03

 שח 0066 תוספת לחדר יחיד

  
 מלונות 

 ןכו  מרקיור -  וורשה -02-01.22

 אירופה/ אוניה  –לולבלין  01-01.22

 זשוב 01-01.22

 קובוץ וכו –קרקוב . 01-02
  

 

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  
 

 

 

 



 :המחיר כולל
     א"ת–  וורשה –קרקוב  –וורשה  –א "ת מסלול   טיסת סדירה ךןו 

     מלונות ברמה תיירות טובה 

     ארוחות בוקר חלביות בהגשה עצמית בכל יום במהלך השהות בפולין. 

     7 ארוחות ארוזות כשרות  

     8  מלון/  מסעדה בשריותארוחות ערב 

     פ המסלול"כניסות לאתרים ע. 

      אלי ביר מדריך ישראלי מומחה לפולין 

      מדריך פולני דובר אנגלית. 

     זרי פרחים לטקסים. 

     ממוזג ומאובזר אוטובוס תיירות 

     מים מינראליים. 

     טלפון פולני לניהול הקבוצה. 

     כניסה למכרות המלח 

     ערב פולקלור 

     ל"תשר לנותני השירותים בחו. 

  
 :המחיר אינו כולל

 .אשר אינם ידועים ביום הדפסת ההצעהמיסים והיטלים      .0

 תמחור בנפרד. הכנה     .0

 .ל"ביטוח נוסעים לחו     .5

 .כל הוצאה או הטבה נוספת שאינה כלולה בסעיף המחיר כולל      .9

  
 :הערות

  
 .הצעה זאת אינה מאשרת הזמנות בטיסות ובבתי המלון     .8

 .קבלת אישורכם להצעהנוכל לערוך הזמנות בכפוף לזמינות לאחר      .6

 .כי מומלץ להקדים ולהיערך על מנת להבטיח מקומות בבתי המלון! חשוב להדגיש     .3
 .חודשים בטרם הנסיעה 5חברת התעופה דורשת התחייבות כספית למקומות      .9

 .ההצעה בתוקף עד שבוע ימים מיום הוצאתה      .3

  

 !לקוחותינו החשובנשמח לעמוד לשירותך ולראותך בין מעגל 
  

 ,בכבוד רב

  

 מיכל אילן

 אקדמי טרוול

 
 


