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 הירוקה והמתחדשתפולין 
22.06.15- 14.06.15 

 , בהדרכת זאב רגבימים 9לילות,  8
 

פולין הנמצאת בליבה של אירופה, משמשת זה מאות שנים גשר בין מזרח למערב. 
מדינה יפהפייה, מתחדשת, ירוקה, עשירה באגמים, מים, יערות וערים היסטוריות 

את חותמם בכל מקום ברחבי הארץ הענקית  למכביר. אלף שנות יהדות פולין הותירו
 הזו, שהייתה הקהילה הגדולה והחשובה שבקהילות עם ישראל בתפוצות. 

 בטיולנו נשתדל לשלב במידה ראויה בין פולין שלפני המלחמה, בתקופת המלחמה 
 לבין פולין בהווה.

 ופה".פולין של היום הפכה לאחת המדינות המעניינות ביותר ונחשבת ל"פנינה של איר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסלול הטיול
 ורשה-אביב תל 14.6.15 -ראשוןיום 

(. עם הגעתנו נצא לסיור בעיר העתיקה שיכלול Warszawaנטוס בטיסת בוקר מוקדמת לוורשה )
ביקור בכנסיית סנט אנה ובארמון המלכותי. כמו כן נבקר בעיר החדשה בכיכר הגיבורים, בגן "ססקי" 

 שנהרסו כליל במלחמת העולם השנייה. ילהפליא אחרוברחובות המשוחזרים 
  ארוחת ערב ולינה בוורשה.

 
 ורשה היהודית 15.06.15שני יום 

נראה  ,"פולין" .נבקר במוזיאון היהודי החדש1940הבוקר נצא לביקור בגטו היהודי שהוקם באוקטובר 
שנה לפרוץ מרד  45את את אנדרטת גיבורי הגטו )ע"ש רפופורט(. נבקר "בנתיב הגבורה" שהוקם במל

)הבונקר הראשי של הארגון היהודי הלוחם(, משם לכיכר השילוחים  18גטו וארשה, נבקר במילא 
"אומשלג פלאץ" ממנה נשלחו יהודי וארשה למחנות ההשמדה. נמשיך לבית הקברות היהודי העתיק, 

 נבקר בבית הכנסת המשוקם "נוז'יק" ובתיאטרון היהודי ע"ש אידה קמינסקה.  
 בשעות הערב נצא עם אוטובוס לסיור בעיר העתיקה.

  .ארוחת ערב ולינה בוורשה
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 לובלין-קז'ימיאז'-ורשה 16.06.15 שלישייום    

 
 Kazimiez) לקז'ימיאז' דולנינצא עם בוקר מורשה 

Dolny עיירה במחוז לובלין הממוקמת על גבעות שעל ,)
כנסת שפת הנהר ויסלה, נבקר בשוק הישן ונראה את בית ה

המקומי. נמשיך לבית הקברות היהודי הישן הכולל את קיר 
המצבות לזכר יהודי קזימיאז' שניספו בשואה. נמשיך 

(. עם ההגעה נבקר בישיבת Lublinבנסיעה אל לובלין )
חכמי לובלין המשמשת כיום מוסד יהודי ובית מלון ונבקר 
בבית הקברות היהודי של העיר. בשעות הערב נצא לסיור 

במהלכו נראה את שבעיר העתיקה של לובלין היהודית רגלי 
 כיכר השוק ובית ההגמון.

  ארוחת ערב ולינה בלובלין
 

 ערב כלייזמרים -קרקוב-לנצהוט-לובלין-17.06.15 רביעייום 
( העיירה מימי הביניים שהיא Sandomierz) בסנדומיארז' מלובלין נצא לכוון קרקוב. בדרך נבקר              

( נסייר בעיר העתיקה, Landshutרות העתיקות ביותר בפולין. ממנה נמשיך לעיר לנצהוט , )אחת העיי
בה שוכן ארמונו של הגרף פוטוצקי והגרף לובומירסקי. נבקר בארמון ובגניו , ונמשיך לביקור בבית 

 ת מחנה פלאשוב. טדרך אנדר (Krakow) לקרקוב הכנסת המרהיב ביופיו. בתום הסיור ניסע
 בערב נצא לסיור ברובע קז'ימיאז' ולארוחה במסעדה יהודית המשלבת מופע כלייזמרים.              

 .לינה בקרקוב
 

  מכרה מלח-קרקוב-18.06.15חמישי יום 
הבוקר נערוך סיור בעיר העתיקה של קרקוב וברובע היהודי 
קאז'ימייז'. משם נמשיך ונבקר ברחבת הגטו, ובמוזיאון 

מרקחת של פאנקיביץ, חסיד "שינדלר", נראה את בית ה
אומות העולם ,שהיווה גשר בין המציאות בגטו והחיים בעיר 

( ובכנסיה  wawelהחיצונית. בהמשך נבקר בארמון "וואבל" ) 
המרכזית בה קבורים מלכי פולין. אחה"צ נצא מקרקוב 

(, מכרה המלח העתיק באירופה שהיה wieliczkaלויליצ'קה )
 שנה.  700 -פעיל למעלה מ 

 מכרה קתדרלה מרהיבה אשר נבנתה ממלח. ב
   לינה בקרקוב.ארוחת ערב ו

   
 קרקוב-בירקנאו-אושוויץ-קרקוב-19.06.15 שישייום 

 
בירקנאו.  -יור במחנות ההשמדה אושוויץ נצא מקרקוב לס

אושוויץ היה מחנה הריכוז וההשמדה הגדול ביותר שהקימו 
הנאצים והוא מסמל יותר מכל את זוועות המלחמה 
וההשמדה: במשך זמן פעילותו, בארגונו הטכני המושלם, 

עבדותם של מיליוני בשכלול שיטות הרצח, בניצול כוח 
ות הקורבנות, ובניסויים הנידונים, בניצול ועיבוד גופ

הרפואיים בבני האדם. בבירקנאו הושמדו בשיטתיות כמיליון 
וחצי יהודים מפולין, צ'כיה, הולנד, יוון, צרפת, גרמניה, 

 בלגיה, יוגוסלביה ועוד. 
 גם שבויים רוסים וצוענים הובאו לשם להשמדה. 

 .לינה בקרקובוקבלת שבת 
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 נה )עיירת הנופש(זקופא -קרקוב   - 20.06.15יום שבת 

 
", נבקר בבית הכנסת הישן "אלטשול" שהינו "קז'ימיאז' -הבוקר נבקר שוב ברובע היהודי של קרקוב 

העתיק ביותר בפולין, בבית הכנסת של רבי משה איסרלס, נבקר בבית הכנסת ע"ש אייזיק ובבית 
( שלרגלי הרי Zakopaneהכנסת של הרנסאנס היהודי "טמפל". נעזוב את קרקוב ונמשיך לזקופאנה )

 הטטרה, הרים שהם  שלוחה של הרי הקרפטים. עם ההגעה נצא לסיור ערב בעיר. 
 נה.אארוחת ערב ולינה בזקופ

 
 זקופאנה-דונייץ-זקופאנה-21.06.15ראשון יום 

 
(, את ההרים חורצים מספר עמקים, ובהם כמה Tatraבבוקר נצא לסיור מחוץ לעיירה בהרי הטטרה )

. אזור זה הוכרז כשמורת טבע בשל יופיו. בדרכנו נעבור דרך עיירות וכפרים אגמים מפורסמים
השוכנים בין ההרים, נבקר בכנסיית העץ העתיקה דמבה ונצא לשייט על נהר הדונייץ )במידה ומזג 
האוויר יאפשר זאת(. בדרך נבקר בעיירת העץ "חוחואוב" ולקראת ערב נחזור לזקופאנה לארוחת ערב 

 ." במסעדה מקומיתפולני ולקלורכולל מוסיקת "פ
 נה.אלינה בזקופ 

 
 תל אביב-ורשה-קרקוב-זקופאנה-22.06.15יום ב' 

 
עם בוקר נצא בנתיב הכפרים דרך העיירה הציורית וואדוביצה לכוון קרקוב, עם ההגעה לקרקוב נשלים 

 וממנ ,קרקוב ה התעופה שלידסע לשדיביקורים ונותיר זמן חופשי לבילוי וקניות. לקראת שעות הערב נ
             אביב.-נצא בטיסה לוורשה ומשם בטיסת המשך לתל

 מחיר הסיור כולל:

 9 /לילות 8ימים 

 טיסות  סדירות של חברת לוט לוורשה 

 טיסת פנימית בין קרקוב לוורשה 

 אוטובוס מפואר צמוד במהלך כל הסיור 

 בקבוק מים מינרלים לכל נוסע כל יום 

 פיילוט פולני צמוד לקבוצה 

 דריכים  מקומיים בויליצקה ובאושויץמ 

 בתי מלון בדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה 

 כולל  חצי פנסיון לאורך כל הטיול הכולל ארוחות ערב במלונות ובמסעדות
 .  פולני וכולל מופע כלייזמרים ומוסיקת פולקלור שתייה חמה

       .כניסות לכל האתרים המצוינים במסלול הטיול 

 ת התפוצות, הכולל סיור מודרך במקום מפגש קבוצה בבי
 כהכנה  לסמינר המטייל ומפגש עם מדריך הטיול

 סיורי ערב 

 ערכות שמע 

 מיסי נמל בטחון ודלק 

 מר זאב רגב  -מדריך הטיול 

 ללא "אופשיונלס" ימי טיול מלאים  

 רוח הפקות"-ליווי ארגוני חנה הייזלר" 
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 ילים(מטי 25לאדם בחדר זוגי )מינימום  € 1890 המחיר

 € 380 יחיד רתוספת לחד
 

  10/3/15-עד ה€ 250מקדמה על סך. 

  תשלומים ללא ריבית עד התאריך  2את יתרת התשלום ניתן לשלם עד
10/5/15. 

  בכרטיס  2%במידה והלקוח מעונין בתשלומים נוספים יוכל לשלם בריבית של
 אשראי.

 

 טיסות
LO 152   14JUN  TEL AVIV-WARSZAWA       06:00-08:55    
LO 3922 22JUN  KRAKOW- WARSZAWA      21:00- 21:50    

LO 151   22JUN  WARSZAWA - TEL AVIV     22:55- 03:50(23/6)  
  

 בתי מלון
Mercure Grand Centrum****  - 14-16/6-Warszawa       

                     16-17/6-Lublin- Grand Lublinianka**** 
                     17-20-Krakow-Best western Q**** 
                     20-22-Zakopane-Litwor**** 
                        

 

 ם לראות אתכם בחווייה המיוחדת הזו!ימחכ
 חנה הייזלר           זאב רגב

 
  077-4380393פקס  טופס הרשמה יש לשלוח לחנה הייזלר 

 hannale94@gmail.comאו במייל 
  08-9473253  050-4323838לפרטים נוספים: 

 הזכות לשינויים שמורה.


