
  ם ימי8נופים וקצת מורשת ,  תוססותפולין האחרת ערים
  

    ורוצלב– ברלין –תל אביב  :1יום 
עם הנחיתה פגישה עם מלווה הקבוצה ויציאה . פגישת הקבוצה בנמל התעופה וטיסה לברלין

, עיר קסומה המהווה מרכז התרבות הפולני. הפולני אל עבר העיר וורוצלב לכיוון הגבול
  ".אודרה"ר ההשוכנת על גדות נה

  
    אזור קרקוב–ורוצלב  :2יום 

שמבנים רבים , עיר עתיקה. ונציה של פולין, לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בורוצלב
המהווה את הנשמה , העיר שוכנת על גדות נהר האודרה. את העיר מתקופות שונות מעטרים

והעיר תוססת , יוגשרים המקשרים אותם יחד 112- איים ו12וורוצלב בנויה על . של העיר
בה מצוי העוגב הגדול ביותר  ון'ובקתדרלת סנט ג, במהלך הביקור נבקר בכיכר השוק. וצעירה
  בתום הביקור נצא לכיוון אזור קרקוב. בפולין
   )בתשלום נוסף( אפשרות לצאת לסיור ערב –ערב 

  
  )יום בחירה( הרי הטטרה –קרקוב  :3יום 

להצטרף ליום טיול בנופי הרים קסומים של ) בתשלום(המעוניינים יוכלו . יום חופשי
) בתשלום נוסף במקום(הנופש המפורסמת זקופנה ניתן יהיה  נבקר בעיירת". טטרה"ה

בתום הביקור נחזור לכיוון ). האוויר יאפשר באם מזג(להעפיל ברכבל אל פסגת הר גובלובקה 
נו בכיכר השוק ביקור בה נשלים את, עתיקה ויפהפייה, אלגנטית,  עיר תוססת–קרקוב 

 הרובע היהודי העתיק, ימייז'מרכזית של העיר הלא היא סוקוניצה נמשיך לביקור ברובע קז
   .ואת בית הקברות הסמוך, שם נראה את בתי הכנסת, של העיר

  
    וורשה–אזור קרקוב  :4יום 

ות בעלת שדרות רחב, אירופאית, עיר מודרנית. נצא לכיוון צפון אל עבר עיר הבירה של פולין
עם .. מחודשת וללא סימנים לגיהינום שהתחולל בה לפני יותר מחצי מאה ,וכיכרות מרשימות

ואזור , כיכר השוק, החדש של העיר ונסייר בעיר העתיקה ההגעה נערוך הכרות עם המרכז
   .הארמון המלכותי

  
  )יום בחירה(' לודג :5יום 

העיר ', ר מעשיר ומרתק בעיר לודזליום ביקו) בתשלום(המעוניינים יוכלו להצטרף . יום חופשי
עיר שהיא סמל למודרניות והתחדשות על תעשיית הטקסטיל , בפולין השלישית בגודלה

רומן פולנסקי מבוגריה (הקולנוע המפורסמת  האוניברסיטה לאמנויות, הענפה שלה
, נבקר בעיר העתיקה שהשתמרה .וכן עברה היהודי העשיר והמרתק, שבה) המפורסמים
גם בשכונת  נבקר, יות הארוך במיוחד המשובץ בשלל בתי תעשיינים עשיריםברחוב הקנ

 מן המרשימים, ונראה את בית הקברות היהודי, באלוטי ובאזור הגטו היהודי הראשון בפולין
המשלב  Manufaktura נסיים בביקור במתחם האמנות). במידה ופתוח(והגדולים בפולין 

   .מסעדות ובתי קפה, חנויות מעצבים,  ייחודיותשלל גלריות אומנים אמנות ונהנתנות עם
  

   וורשה :6יום 
שפע של , עיר אקסקלוסיבית, נמשיך את הכירותינו בעיר המשולבת בה מורשת עתיקה

   .תנופת התחדשות מרשימה חנויות ומסעדות ובעלת
, "18מילה ", "פלץ-אומשלג" "שילוחים"כיכר ה , נמשיך לאזור בו התחיל מרד גטו וורשה

   .אק ומורדי הגטו'אנדרטת רפפורט לזכר יאנוש קורצ', אנילביץ דתו של מרדכימפק
   .לסיור ערב) בתשלום( אפשרות לצאת –ערב 

  
   פוזנן :7יום 

במהלך , אחת הערים העתיקות והיפות של פולין, לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון פוזנן
נראה את , ונשמע את סיפור סימלה של העיר, העירייה המיוחד במינו הביקור נראה את בית

   .מהעיר כיכר השוק ונתרשם, אי הקתדרלות



  
    תל אביב- ברלין –פוזנן  :8יום 

  .עם בוקר נצא בדרכנו לכיוון שדה התעופה של ברלין משם נטוס חזרה לארץ
  

Uהמחיר כולל:    
   טיסת שכר

   .רת התעופהמיסי נמל והיטלים כפי שהם ידועים וכפופים לכל שינוי של חב
   * 3בתי מלון בדרגת 

   כלכלה על בסיס ארוחת בוקר קונטיננטלית
   סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול, העברות

   מלווה קבוצה ישראלי
  ל לא כולל סבלות מטעמי בטיחות"תשר לנותני שירותים בחו

 
 

Uהמחיר אינו כולל:    
 תשר לסבלים

 תשר למלווה הקבוצה
 ביטוח רפואי ומטען

 
סדר הביקורים והלינות עשוי .  תוכנית הטיול מתארת את אתרי הביקור בלבד!בחשו

  להשתנות
  

   .יש באפשרותכם להצטרף לסיורים אלו או לחלקם
אנא הקפידו . על ידי מלווה הקבוצה, ההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחירה יעשו בארץ היעד

   .הקבוצה קבלה המעידה על מלא התשלום ששילמת לקבל ממלווה
   .סדר הביקורים באתרים במהלך סיורי הבחירה עשוי להשתנות, הזכירכםל
  

   -חשוב לדעת 
  .  משתתפים30מחיר הסיורים מותנה במינימום 

  . לפני מועד היציאה לטיול  שעות48-ניתן לבטל סיור בחירה עד ל
. אינו זכאי להחזר כספי, ל"הנ  השעות לפני מועד הסיור48נוסע שיודיע על ביטול הרשמתו 

  יורו לכל סיור למעט סיורי הערב10 הנחה של 12ילד עד גיל 
   .אנו בטוחים כי בחרנו בסיורים מהנים אשר השתתפותכם בהם תוסיף לחוויית הנסיעה

  
   הרי הטטרה

נבקר בעיירת הנופש המפורסמת זקופנה ניתן ". טטרה"יום טיול בנופי הרים קסומים של ה
באם מזג האוויר (כבל אל פסגת הר גובלובקה להעפיל בר) בתשלום נוסף במקום(יהיה 

בה , עתיקה ויפיפה, אלגנטית,  עיר תוססת–הביקור נחזור לכיוון קרקוב  בתום) יאפשר
השוק מרכזית של העיר הלא היא סוקוניצה נמשיך לביקור ברובע  נשלים את ביקורנו בכיכר

ואת בית הקברות , שם נראה את בתי הכנסת, העיר הרובע היהודי העתיק של, ימייז'קז
   .הסמוך

   יורו45 -המחיר לאדם
  

   או וורשה/ לסיור ערב בקרקוב ו ) בתשלום( אפשרות לצאת – ערב
   יורו35 -המחיר לאדם

  
  
  
  
  
  



  'לודז
עיר שהיא סמל , העיר השלישית בגודלה בפולין', יום ביקור מעשיר ומרתק בעיר לודז

 האוניברסיטה לאמנויות הקולנוע ,והתחדשות על תעשיית הטקסטיל הענפה שלה למודרניות
. וכן עברה היהודי העשיר והמרתק, שבה) פולנסקי מבוגריה המפורסמים רומן(המפורסמת 

ברחוב הקניות הארוך במיוחד המשובץ בשלל בתי , שהשתמרה נבקר בעיר העתיקה
 ונראה את, באלוטי ובאזור הגטו היהודי הראשון בפולין נבקר גם בשכונת, תעשיינים עשירים

נסיים בביקור במתחם ). במידה ופתוח(בפולין  מן המרשימים והגדולים, בית הקברות היהודי
חנויות , שלל גלריות אומנים ייחודיות המשלב אמנות ונהנתנות עם Manufaktura האמנות
   .מסעדות ובתי קפה, מעצבים

  יורו55 -המחיר לאדם


