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 בוריסלב והסביבה ',הוביץומסע שורשים לדר
 1106 ביוני 10-10

 רביעי יום 10.16
 (1:32נחיתה  ,00:22המראה )ערב  ישירה ללבוב    טיסת

 .לבובלינה ב, בלבובהעברה למלון 

 חמישייום  6.111
  .'לדרוהוביץבקר ניסע . אחרי א
ביתו של ברונו ,  בית הכנסת בפודול , באזור הגטו וקיר ההריגה, ככר השוקסיור ב

ובית  יהודיהבית הקברות   ,והגימנסיה רחוב התנינים, שולץ ומקום הירצחו
  .היתומים

  :פתיחת התערוכהאחרי הצהריים השתתפות ב
 בוריסלב והסביבה ,'השואה בדרוהוביץ

 

 .ץילינה בטרוסקב

 

 יום שישי 10.16
בית הקברות , הקוליסאום,  מחנה העבודה קושרי,  "עיר הזהב השחור"לבוריסלב בבקר נסע  

 . וטקס באנדרטה ליד בית המטבחיים ניצהבונהאנדרטה לנרצחים ביער טוסט,  היהודי
 .סיפורי המשתתפים י"פסיור בבוריסלב ע

 .(בהתאם למשתתפי התוכנית)' בהמשך סיור בסחודניצה ובאוריץ
 .ץיקבלת שבת בטרוסקב

 
 יום שבת 10.16

 יום חופשי
 בדרוהוביץ אפשרות להשתתף בכנס ברונו שולץ' 

 ץיערב בטרוסקב. לינה וא

 
 יום ראשון 10.16

 סיפורי המשתתפים יפ"ע' הוביץוהמשך סיור בדר
 טקס ביער ברוניצה

 ץיערב בטרוסקב. לינה וא

 
 יום שני 16.16
 , גטו לבוב -אנדרטת הצעקה ,היהודיים של לבוב באתרים סיור  .הבקר נחזור ללבובבשעות 

בית הכנסת , מחנה עבודה ינובסקי, "קליפארובסקיה"תחנת רכבת , בית החולים היהודי
 .   ביתו של שלום עליכם ועוד, בית חסד ובו מוזיאון ליהודי גליציה, המשופץ
 ערב בלבוב. לינה וא

 יום שלישי 10.16

לשם נשלחו מרבית יהודי , בפולין ץ'בשעות הבקר המוקדמות נצא לסיור למחנה השמדה בלז
 .בוריסלב והסביבה', הוביץוגליציה המזרחית ובתוכם יהודי דר

 .בלבובלינה וארוחת ערב 

 רביעי יום  10.16
  ,כנסת שושנת הזהבהבית  ,הרובע היהודי, המשך סיור בלבוב  העתיקהבבקר 

 01:22נחיתה  14:72 - ישירה לישראלהעברה לטיסה 
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 המחיר
  31מינימום  לקבוצהלאדם בחדר זוגי $ 0521

 יחיד בחדר זוגיתוספת לאדם $ 152
          

 :תשלומים
 700$ –מקדמה             
 .550$ –יום מיום היציאה  60            
היתרה  –שבוע עד מועד היציאה             

  12%הנחה של   -(02עד גיל  )דור שלישי  
 

 :המחיר כולל
 (בטיסהללא אוכל )טיסה ישירה ללבוב וחזרה 

 מדריך מקומי
 *(7   -  +3*) ממוזגים – לינה במלונות בדרגת תיירות טובה

 .וממוזג אוטובוס תיירים נוח

 .אפשר לקבל אוכל צמחוני בתאום מראש, חצי פנסיון

 .דמי כניסה לאתרים לפי התוכנית
 מי שתייה באוטובוס

 ליווי מהארץ
 צמודמקומי  רופא

 

 :המחיר אינו כולל

 .הוצאות אישיות

 .ארוחות נוספות שלא כלולות בתוכנית
 סיורים ביום החופשי
  חובה - בטוח בריאות ומטען

   21.21.0210 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק לאחר תאריך

 פ בקשת המשתתפים"ניתן להוסיף לסיור עיר נוספת באזור ע, תכנו שינויים במסלול במהלך הסיורי*  

  ANGELA@THELION.CO.IL:מייל 252-0020050 לה מינדל טלפון'אצל אנגההרשמה למסע 

 תנאים כלליים

 (1.5%תוספת עמלת גביה–בכרטיס אשראי ) .תעריף הסיור ייגבה על פי שער המחאות והעברות גבוה של יום התשלום 

 ויעודכן סופית רק בשלב קבלת כרטיס הטיסה, שינויים במיסי הנמל והדלק יפ"מחיר כרטיס הטיסה ישתנה ע. 

 תחול תוספת , גם אם אלו שינויים של הרגע האחרון', וכד, אשרות, במידה ויחולו שינויים במסי הנמל ומיסים נוספים
  .המחיר על הנוסעים

 אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי מראש 
 תנאי ביטול: 
  (שלא יוחזרו בכל מקרה בעת ביטול מצדו)לנוסע $ 52דמי רישום וטיפול בסך $ 52במחיר הסיור כלולים 
  אנו מאפשרים את ביטול הסיור בהודעה בכתב למשרדינו 
 *עבור כרטיס טיסה$ 122ועוד , מ"מע+מערך שירותי הקרקע 05% –ימי עבודה לפני היציאה  15ימי עבודה ועד  00מ 
 *עבור כרטיס הטיסה$ 122ועוד , מ"מע+מערך שירותי הקרקע 52% –ימי עבודה לפני היציאה  8ימי עבודה ועד  17מ 
 *עבור כרטיס הטיסה$ 152ועוד , מ"מע+ מערך שירותי הקרקע 45% –ימי עבודה לפני היציאה  0ימי עבודה ועד  4מ 

 דמי ביטול מלאים –ימי עבודה  0פחות מ 
 (לא כולל חגים)' ה-'ימים א –ימי עבודה  -

 פ תנאי הכרטוס של חברת התעופה"דמי הביטול ייקבעו ע*      

 ל"אנו ממליצים לעשות ביטוח נסיעות חו 
י חברות "לצערנו לא נוכל להחזיר את דמי הביטול שנגבים ע, לעיתים קורה כי הביטולים נגרמים בעקבות אירועים מצערים

לפנות לחברת הביטוח לקבלת החזר כספי בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח אותה במקרים אלו יש . התעופה וגורמי התיירות
 .רכשתם

 תעריף הסיור אינו כולל טיפים והוצאות אישיות 

 תחול תוספת מחיר עבור אדם אחד בחדר זוגי.  


