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 בהדרכת זאב רגב
 

יה, ימדינה יפהפ פולין הנמצאת בליבה של אירופה, משמשת זה מאות שנים גשר בין מזרח למערב.
פולין הותירו אלף שנות יהדות  מתחדשת, ירוקה, עשירה באגמים, מים, יערות וערים היסטוריות למכביר.

עם  יתה הקהילה הגדולה והחשובה שבקהילותיאת חותמם בכל מקום ברחבי הארץ הענקית הזו, שה
נבקר באתרים יהודים, נתוודע לתרבות העשירה, למסורת, למנהגי העיירה ולמורשת  ישראל בתפוצות.

ן פולין שלפני בטיולנו נשתדל לשלב במידה ראויה בי התרבותית העצומה שהותירה היהדות של פולין.
פולין של היום הפכה לאחת המדינות המעניינות ביותר  המלחמה, בתקופת המלחמה לבין פולין בהווה.

 ונחשבת ל"פנינה של אירופה".
 

  72/80/45יציאה בתאריך: 
 נחיתה:
80:55 

 המראה:
80:88 

 
ורשה - תל אביב  

 

 84-80/82/45חזרה בתאריך: 

 נחיתה:
12:58 

 58:80 
 למחרת

 המראה:
12:88 
11:55 

 
ורשה  -קרקוב   
תל אביב -ורשה   

 

 מחיר הטיול כולל:
 תל אביב. - ורשה -ורשה, קרקוב  -בנתיב: תל אביב  ות סדירות בחברת לוטטיס 

  על בסיס חצי פנסיוןכוכבים )זקופנה( 0 -)ורשה, קרקוב, לובלין( ו כוכבים 4לינה בבתי מלון ברמת , 

 ובמסעדות(. )במלונות
  תיירים נח וממוזג להעברות ולסיורים.אוטובוס 
 .דמי כניסה לאתרים כמפורט בתוכנית הטיול  
 מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול. 
 .טיפים לנותני השירותים השונים 
 .)מיסי נמל + מס דלק. )עשויים להשתנות עד היציאה 
  חנה הייזלר. –מלווה ארגוני 

 

 נוסעים: 74 מינימום מבוסס על מחיר הטיול

 €. 265תוספת ליחיד בחדר: €,  1,880לאדם בחדר זוגי 
 

 :דמי ביטול
 54 -פחות מ  •  € 046יום לפני היציאה  54יום ועד  06 -פחות מ  •  ימים לפני היציאה ללא דמי ביטול 06עד   •

 046ימים לפני היציאה  7יום לפני היציאה ועד  45 -פחות מ  •  € 466יום לפני היציאה  45יום לפני היציאה ועד 
 ימים לפני היציאה דמי ביטול מלאים. 7 -פחות מ  •  €

 

 הערות:
 .מפגש מקדים עם מדריך הטיול 
 .המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות, מסי הנמל והדלק 
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 מסלול הטיול
 

 ורשה -תל אביב   - 4יום 
בעיר העתיקה שיכלול ביקור  עם הגעתנו נצא לסיור(. Warszawaנטוס בטיסת בוקר מוקדמת לוורשה )

כמו כן נבקר בעיר החדשה בכיכר הגיבורים, בגן "ססקי"  .בארמון המלכותיו כנסיית סנט אנהב
 .לינה בוורשה. הישנהרסו כליל במלחמת העולם השני וברחובות המשוחזרים להפליא אחר

 

 ורשה היהודית  - 7יום 
)ע"ש  טו. נראה את אנדרטת גיבורי הג2448יקור בגטו היהודי שהוקם באוקטובר בוקר נצא לבה

 20שנה לפרוץ מרד גטו וארשה, נבקר במילא  45נבקר "בנתיב הגבורה" שהוקם במלאת  רפופורט(.
נשלחו )הבונקר הראשי של הארגון היהודי הלוחם(, משם לכיכר השילוחים "אומשלג פלאץ" ממנה 

 העתיק והמפורסם ביותר באירופה, . נמשיך לבית הקברות היהודייהודי וארשה למחנות ההשמדה
בשעות הערב נצא לסיור אטרון היהודי ע"ש אידה קמינסקה. יובת נבקר בבית הכנסת המשוקם "נוז'יק"

 .לינה בוורשה בעיר העתיקה.
 

 לובלין -קז'ימיאז'  -ורשה   - 9יום 
ת על לובלין הממוקמ(, עיירה יפיפייה במחוז Kazimiez Dolnyנצא עם בוקר מורשה לקז'ימיאז' דולני )

יה, ימכלל האוכלוס 04%ה היוו יהודי העיר יערב מלחמת העולם השניגבעות שעל שפת הנהר ויסלה. 
ובם גורשו כל היהודים למחנות ור 2441עסקו במסחר ובתעשיית הבירה והיו ידועים בעושרם. במרץ 

ובית  ך לכנסיית הגואלנבקר בשוק הישן ובבית הכנסת המקומי. נמשיהושמדו במחנה ההשמדה בלז'ץ. 
 אל נמשיך בנסיעההקברות היהודי הישן הכולל את קיר המצבות לזכר יהודי קזימיאז' שניספו בשואה. 

נבקר בישיבת חכמי לובלין המשמשת כיום מוסד יהודי )שימשה בעבר גם . עם ההגעה (Lublinלובלין )
י בעיר ערב נצא לסיור רגלבשעות ה נבקר בבת הקברות היהודי של העיר.ו לרפואה(כאוניברסיטה 

 .לינה בלובליןהשוק ובית ההגמון.  נראה את כיכרבמהלכו  העתיקה של לובלין היהודית
 

 קרקוב -לנצהוט  - לובלין - 5יום 
( העיירה מימי הביניים שהיא Sandomierzבדרך נבקר בסנדומיארז' ) לנצהוט. העיר נצא לכווןהבוקר 

 ,יר בעיר העתיקהנסי (Landshutנמשיך לעיר לנצהוט , ) והעתיקות ביותר בפולין.אחת העיירות היפות 
, ונמשיך לביקור ירסקי. נבקר בארמון ובגניו היפיםשל הגרף פוטוצקי והגרף לובומ בה שוכן ארמונו

עה נצא לסיור קצר בכיכר עם ההג (.Krakowבבית הכנסת המרהיב ביופיו. בתום הסיור ניסע לקרקוב )
 לינה בקרקוב. ת.המרכזי

 

 ערב כלייזמרים -מכרה המלח  – קרקוב - 4יום 
נמשיך ונבקר ברחבת  משם .'ימייז'ברובע היהודי קאזו רוך סיור בעיר העתיקה של קרקובבוקר נעה

נראה את בית המרקחת של פאנקיביץ, חסיד אומות העולם ,שהיווה גשר בין  ,הגטו, במוזיאון "שינדלר"
יה המרכזית ובכנס ( wawelנבקר בארמון "וואבל" )  בהמשךאות בגטו והחיים בעיר החיצונית. המצי

(, מכרה המלח העתיק באירופה wieliczka. אחה"צ נצא מקרקוב לויליצ'קה )בה קבורים מלכי פולין
נצא לסיור  בערב. נבנתה ממלחמרהיבה אשר שנה. במכרה קתדרלה  088 -שהיה פעיל למעלה מ 

 לינה בקרקוב.                 .לייזמריםיהודית המשלבת מופע כמסעדה בארוחה בעיר ול
 

 קרקוב   -בירקנאו  -אושוויץ  -קרקוב  - 0יום 
בירקנאו. אושוויץ היה מחנה הריכוז וההשמדה הגדול  -נצא מקרקוב לסיור במחנות ההשמדה אושוויץ 

המלחמה וההשמדה: במשך זמן פעילותו, ביותר שהקימו הנאצים והוא מסמל יותר מכל את זוועות 
בארגונו הטכני המושלם, בשכלול שיטות הרצח, בניצול כוח עבדותם של מיליוני הנידונים, בניצול ועיבוד 

בבירקנאו הושמדו בשיטתיות כמיליון וחצי יהודים  , ובניסויים הרפואיים בבני האדם.גופות הקורבנות
גרמניה, בלגיה, יוגוסלביה ועוד. גם שבויים רוסים וצוענים הובאו לשם מפולין, צ'כיה, הולנד, יוון, צרפת, 

 לינה בקרקוב. להשמדה.
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 זקופאנה )עיירת הנופש( -קרקוב  - 2יום 
"קז'ימיאז'" , נבקר בבית הכנסת הישן "אלטשול" שהינו  -בוקר נבקר שוב ברובע היהודי של קרקוב ה

 רלס, נראה את בית הכנסת ע"ש אייזיקבי משה איסהעתיק ביותר בפולין, בבית הכנסת החדש של ר
( Zakopaneנעזוב את קרקוב ונמשיך לזקופאנה ). ונבקר בבית הכנסת של הרנסאנס היהודי "טמפל"

לינה נצא לסיור ערב בעיר.  ההגעהעם  טרה שהינם שלוחה של הרי הקרפטים.ה לרגלי הרי הטהבנוי
 בזקופנה.

 
  זקופאנה  -דונייץ  -זקופאנה  - 0יום 
יות עץ. נמשיך לסיור מחוץ לעיירה ונצא לבית הקברות המקומי המיוחד במינו שרוב מצבותיו בנ היום

עמקים, ובהם כמה (, שרשרת ההרים הגבוהה בפולין. את ההרים חורצים מספר Tatraבהרי הטטרה )
הוכרז כשמורת טבע בשל יופיו. בדרכנו נעבור דרך עיירות וכפרים השוכנים זה אזור  אגמים מפורסמים.

)במידה ומזג האוויר בין ההרים, נבקר בכנסיית העץ העתיקה דמבה ונצא לשייט על נהר הדונייץ 
ארוחת ערב נערוך ערב נחזור לזקופאנה.  ולקראתבדרך נבקר בעיירת העץ "חוחואוב"  .יאפשר זאת(

 לינה בזקופנה. וסיקת "פולקלור" במסעדה מקומית.לסיום הטיול כולל מ
 

 תל אביב -ורשה  -קרקוב  -זקופאנה  - 3יום 
 תיר זמן חופשי לבילוינוועם ההגעה לקרקוב נשלים ביקורים  עם בוקר נצא בנתיב הכפרים לכוון קרקוב,

טיסת בלוורשה ומשם לקראת שעות הערב נסע לשדה התעופה שליד קרקוב ממנה נצא בטיסה  וקניות.
 .אביב-המשך לתל

 
 הגעה לתל אביב - 48יום 

 בתל אביב. שמחים ועייפים בשעות הבוקר המוקדמות ננחת
 
 

 !מחכים לראותכם בחווייה המיוחדת הזו
 חנה הייזלר                זאב רגב

 
 
 
 

 
 
 

 


