"הזדמנות שנייה" – משלחת לפולין
אוגוסט 2015

"המסע לפולין" הוא אחת החוויות המעצבות והמעצימות אותן ניתן לחוות כאדם וכיהודי.
באוגוסט  2015חברת ה"חוויה הישראלית" מארגנת משלחת ישראלית שתצא למסע מרוכז של
חמישה ימים לפולין במחיר אטרקטיבי .הקבוצה הינה קבוצה פתוחה ומיועדת לכל מי שמעוניין בכך,
מגיל שמונה עשרה ומעלה .תכנית המסע מכבדת שומרי שבת וכשרות .משלחת זו מהווה "הזדמנות
שנייה" לכל מי שעדיין לא ביקר בפולין.
אם עדיין לא נקרתה בדרכך הזדמנות כזו ,ההזדמנות בשבילך.

רקע על ה"חוויה הישראלית"
ה"חוויה הישראלית" היא החברה המובילה בתחום טיולי הקבוצות החינוכיות במדינת ישראל.
כחברת בת של ה"סוכנות היהודית” ,ה"חוויה הישראלית” מספקת ללקוחותיה תכניות וחבילות מסע
מותאמות אישית ,תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחומי שירות ,בטיחות ואבטחה.
הייעוד שלנו הוא ליצור חוויות ישראליות האוצרות בחובן את מלוא המשמעות וההתרגשות
שמאפיינות את מדינת ישראל .אנו שואפים לחזק את זהותו היהודית של כל משתתף ,תוך העמקת
החיבור למדינת ישראל וטיפוח ההמשכיות היהודית בקהילות המוצא.
אנו מציעים ללקוחותינו ושותפינו מגוון תכניות וסיורים באירופה .תכניות אלה מתמקדות בבחינה
ובמחשבה אודות ערכים יהודיים בעבר ,בהווה ובעתיד .ביקור חינוכי ומבוסס תכנים בנקודות הציון
ההיסטוריות של אירופה ,אשר מהווה חוויה סוחפת עבור כל תייר יהודי בכל גיל .אנו אף מציעים
מגוון רחב של אפשרויות ושילובי טיולים .פולין ,פראג ,ברלין ,בודפשט ,המדינות הבלטיות ,ספרד
ויעדים רבים נוספים נמצאים בהישג ידך ובאפשרותך לחקור ,לחוות ולהפנים אותם .עבור משפחות
וקהילות אנו יכולים לתכנן סיורי מורשת רבי משמעות לערי המוצא של ההורים ,הסבים ואבות
המשפחה ,בכל רחבי אירופה.
:לעוד מידע אודות "החוויה הישראלית" ,מוזמנים להתרשם מהאתר שלנו:
www.israelexperience.org

מסלול משלחת "הזדמנות שנייה" לפולין
12-16.08.2015
יום רביעי  – 12.08נחיתה בוורשה בשעות הבוקר .לאחר הנחיתה ,יציאה מוקדמת לכיוון טיקוצ'ין .עיירה שערב
השואה היו בה כ  2500יהודים .נערוך סיור בעיירה ובבית הכנסת .לאחר מכן ,נסע נסיעה קצרה ליער
לופוחובה ,בו מצאו רוב יהודי טיקוצ'ין את מותם .לאחר מכן ,נסיעה למחנה ההשמדה טרבלינקה .לאחר סיור
במקום ,נסיעה לארוחת ערב ולינה בוורשה.
יום חמישי  – 13.08ביום זה נתמקד באתרים המרכזיים בוורשה .נתחיל בית הקברות היהודי הישן של וורשה,
המוזיאון היהודי החדש בוורשה ,הגטו ,האומשלגפלץ – המקום ממנו גורשו יהודי וורשה למחנות ההשמדה,
ומסלול הגבורה .בשעות אחה"צ נצא לכיוון קראקוב .שם נאכל ארוחת ערב ונלון.
יום שישי  – 14.08בבוקר נצא אל עבר מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ .לאחר נסיעה קצרה נגיע לאושוויץ ,1
שם נערוך סיור של כשלוש שעות .נראה את תאי הגזים ,הביתנים והתערוכות השונות .נקדיש זמן לביתן מספר
 27בו נפתחה לאחרונה תערוכה מטעם "יד ושם" .לאחר הסיור באושוויץ  ,1נעשה הפסקה לארוחת צהריים,
ונמשיך לבירקנאו .גם שם נקיים סיור של כשלוש שעות .נעמוד במגדל התצפית של המחנה ,נעבור בין הביתנים
ונשמע סיפורים אודות האנשים שחיו בתנאים בלתי אפשריים בבירקנאו .לאחר הסיור ,נחזור לקראקוב לקבלת
שבת וסעודת שבת מסורתית.

מסלול משלחת "הזדמנות שנייה" לפולין
12-16.08.2015
שבת  – 15.08למעוניינים – תפילת שבת ,לאחרים  -זמן חופשי.
בשעות הבוקר המאוחרות ,נצא לסיור ברובע היהודי של קרקוב ,בתי הכנסת ומבני הציבור שבו .נלך לאזור
הגטו( ,שאינו הרובע היהודי) ,נראה את בית המרקחת של חסיד אומות עולם ,את אנדרטת הכיסאות והחומה,
ואף את מפעל שינדלר המפורסם .נלך לגבעת הוואל (ארמון המלכים והקתדרלה) ונקנח בכיכר העיר העתיקה,
אחת היפות באירופה .לאחר סיום הסיור ,בשעות אחר הצהריים ,זמן חופשי עד הערב .בערב נפגש
לשיחה עם חסיד אומות עולם.

יום ראשון  –16.08בבוקר נעזוב את קראקוב ונסע לקילצ'ה :עיירה שבה נערך פוגרום ביהודי העיירה בשנת
 .1946לאחר הסיור ,נסע לוורשה שם נסייר :בדרך המלכים ,באנדרטת החייל האלמוני ,ארמון המלכים
ואנדרטת המרד הפולני .נבקר בעיר העתיקה של וורשה ששוחזרה לאחר המלחמה ואם יתאפשר -זמן חופשי
עד ליציאה לשדה התעופה .לאחר הסיור ,נמשיך לשדה התעופה של וורשה לטיסה חזרה ארצה.

* המסלול נתון לשינויים.
* תינתן עזרה והדרכה למעוניינים להגיע למחוזות משפחתיים (ביקור שורשים).

משלחת "הזדמנות שנייה" לפולין
הצעת מחיר
מחיר לנוסע בחדר זוגי ,בקבוצה בת  25משלמים לפחות .$1130 -
במידה ומספר המשתתפים יגיע ל  30משלמים יעמוד המחיר על .$1070
תוספת מחיר לחדר יחיד – .$135
המחיר ישולם בשקלים צמוד לשער הדולר.

המחיר כולל:
טיסות:
טיסת אל-על ישירה הלוך חזור :וורשה – תל אביב.

תתאפשר הארכת הטיסה ו/או חזרה מיעד אחר באירופה כפוף לתנאי חברת התעופה אל–על.
יציאה :יום רביעי  12.08טיסת בוקר.
חזרה :יום ראשון  16.08טיסת לילה.
מלונות :לינה במלונות בוורשה וקראקוב ברמת תיירות טובה.
כלכלה:
 4ארוחות בוקר במלון.
 4ארוחות ערב במסעדות \ במלון.
 5ארוחות צהריים ארוזות/נארזות.
בקבוק מים מינראליים ( 1.5ליטר) ליום לנוסע.

אפשרות למזון צמחוני/טבעוני/רגישות לגלוטן וכדומה ,בהודעה מראש.

משלחת "הזדמנות שנייה" לפולין
הצעת מחיר (המשך)
שונות :
 אוטובוס צמוד לכל אורך המסע  ,כפוף להוראת החוק בכל האמור לשעות הנהיגה ובטיחות.
 נהג נוסף במידה והמסלול מכתיב זאת ,כפוף להוראת החוק האירופאי.
 מדריך פולני דובר אנגלית.
 דמי כניסה לכל האתרים במסלול.
 מדריך ישראלי ושכרו.
 דמי תשר לכל נותני השירותים בפולין.
 פגישה עם חסיד אומות עולם בפולין.

•

למעוניינים -יום הכנה לקראת המסע במשרדי ה"חוויה הישראלית" בירושלים.

המחיר אינו כולל:
 ביטוח נוסעים רפואי ובטוח מטען.
 מיסים  ,היטלים וכל עליית מחירים (לרבות עליית מחירי הדלק) אשר אינה ידוע ביום מתן הצעה זו ואשר אינה
תלויה בנו.
 כל מה שאינו כלול מפורשות בסעיף "המחיר כולל".
 הוצאות בעלות אופי אישי.
 לפרטים נוספים ולהרשמה ,אנא פנו אל ענבר רוטשטייןInbarR@israelexperience.org :

