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/// קצת עלינו
סוכנות הנסיעות 'דסקל טורס' החלה את דרכה בשנת 1999 על ידי  אברהם דסקל, סוכן מתחיל עם נסיון ענק שצבר 

במשך שנים בנסיעותיו הרבות על פני הגלובוס. נתון זה, הוא אשר הפך אותו מהר מאד למנהל משרד מצליח ומשגשג, 

עם רזומה עשיר של לקוחות מרוצים. 

במשך השנה, אנחנו מתמחים במכירה ליחידים ולקבוצות של כל סוגי הטיסות, לכל יעד בעולם. חבילות נופש, ויזות 

ואשרות שהיה, השכרת רכב, מלונות ודירות אירוח. אנו אף מארגנים נופשי אקסטרים לקבוצות בוטיק, וכן נופש יהודי 

ומסעות למקומות אותנטיים וקברי צדיקים בימי יארצייט ובתאריכים שונים.

ומדויקת, מסלולי טיול, מפות דרכים, שמות  מה שמייחד אותנו זה הבונוס שמקבל כל לקוח: הדרכה פרטנית 

אתרים, רכבות, מוניות וכל דבר הנדרש לו להשלמת החוויה. לא לחינם הסלוגן שלנו הוא "לטוס ראש שקט", אנו 

מורידים עול רציני מהלקוח ונותנים לו חווית הנאה מושלמת. ככה זה כשהסוכן האישי שלך מכיר מקרוב את העולם 

ויודע בדיוק לאן הוא שולח אותך...

אנחנו ב'דסקל טורס' שמים דגש על שירות מושלם לכל אחד. על כן שעות פעילות המשרד הם בין השעות 9:00 

בבוקר ועד 19:00 בערב, ולכל מקרה דחוף יש מענה טלפוני ישיר עם סוכן, בכל שעה ביממה! תוכלו להתקשר ולהנות 

מייעוץ אמין, אדיב, סבלני והכי חשוב: מנוסה. המוטו שלנו הוא: הנאה מושלמת, במחיר מושלם, עם שירות מושלם.

נשמח לעמוד לשירותכם ולקחת אתכם לכל יעד שתבחרו.

להתראות! 
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וולעדניק - האדיטש
לרגל הילולת רבוה"ק

הרה"ק בעל השארית ישראל )בעל הידית( זיע"א
ואדמו"ר הזקן, הרה"ק בעל התניא זיע"א 

דסקל טורס | ה'תש"פ
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/// וולעדניק האדיטש + שבת בברדיטשוב! 
יום חמישי, י"ט טבת תש"פ | 16.01.2020 

       הלוך < ת"א - קייב )אוקראינה(

המראה: אל-על 2653, בשעה 18:50 - מטרמינל 1 -

נחיתה משוערת: 22:15 בלילה. 

נפגש בדלפקי חברת התעופה כשעתיים וחצי לפני ההמראה בטיסתנו לקייב שבאוקראינה.

לאחר הנחיתה נצא לוולעדניק ליום היארצייט של הרה"ק בעל ה"שארית ישראל" זי"ע שהבטיח שמי שיגיע לציונו, אף אם מרב דוחק לא יגיע 

עד המצבה אלא רק יגע בידית הציון, כבר יפעל עבורו ישועה )ומכאן שמו בעל הידית"(.

נמשיך לאניפולי, לציונם של הרה"ק המגיד ממעזריטש ור' זושא מאניפולי זי"ע. משם נסע אף לפולנאה לציונו של הרה"ק בעל ה"תולדות 

יעקב יוסף" זי"ע.

יום שישי, כ' טבת תש”פ  | 17.01.2020

נגיע לעיירה בארדיטשוב, מקום מנוחתו של הרה"ק ר' לוי יצחק, "סנגורן של ישראל" זי"ע, ונסעד ארוחת בוקר ב'קרית קדושת לוי' בה אף 

נשהה בשבת בחדרי מלון עם אירוח מושלם.

שבת קודש, כ”א טבת תש”פ  | 18.01.2020

שבת מרוממת בצל הציון הק' וסעודות  שבת קודש בשפע וכיד המלך. במוצש"ק, לאחר סעודת 'מלוה מלכה' נצא למעז'בוז', לציון קודשו של 
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ה"בעל שם טוב" הקדוש זי"ע. 

יום ראשון, כ”ב טבת תש”פ | 19.01.2020

נמשיך לאומן, לתפילת שחרית בציונו הק’ של רבי נחמן מברסלב זי”ע. 

מאומן נמשיך להאדיטש, לציונו של אדמו"ר הזקן, בעל התניא זי"ע, לתפילה סמוך ליום היארצייט שחל ביום שני בלילה.

יציאה לנמל התעופה בקייב, לטיסתנו חזרה ארצה. 

       חזור < קייב )אוקראינה( - ת"א

המראה: אל-על 2654, בשעה 23:20 בלילה.

נחיתה משוערת: 02:35 לפנות בוקר יום ב' - לטרמינל 3 -

המחיר כולל:

טיסה < נסיעות פנים < אש"ל מלא < לינה בחדרי מלון  < אוטובוס V.I.P < מזוודה עד 23 ק"ג < תיק יד עד 8 ק”ג.

/// 'קרית קדושת לוי' בברדיטשוב
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/// האוהל בוולעדניק
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/// וולעדניק והאדיטש - המסלול הקצר
יום ראשון, כ”ב טבת תש”פ | 19.01.2020

       הלוך < ת"א - קייב )אוקראינה(

המראה: PS )אוקראינה אינטרנשיונל( 776, בשעה 15:15 - מטרמינל 3 -

נחיתה משוערת: 18:30 בערב. 

נפגש בדלפקי חברת התעופה כשעתיים וחצי לפני ההמראה של טיסתנו לקייב שבאוקראינה.

לאחר הנחיתה נצא לוולעדניק, ליארצייט של הרה"ק בעל ה"שארית ישראל" זי"ע. שהבטיח שמי שיגיע לציונו, אף אם מרב דוחק לא יגיע עד 

המצבה אלא רק יגע בידית הציון, כבר יפעל עבורו ישועה )ומכאן שמו בעל הידית"(.

יום שני, כ”ג טבת תש”פ | 20.01.2020

נמשיך לברדיטשוב, לציונו של הרה"ק ר' לוי יצחק, “סנגורן של ישראל” זי“ע, לתפילת שחרית. לאחר מכן נסעד ארוחת בוקר עשירה.

למעונינים: אפשרות נסיעה למעז'בוז', לציון הבעש"ט הק' זי"ע, וחזור לברדיטשוב! 

ננוח בחדרי מלון ב'קרית קדושת לוי', עד עלות המנחה. לאחר תפילות מנחה ומעריב נסעד ארוחת ערב חמה ונצא להאדיטש, לציונו של 

אדמו"ר הזקן, בעל התניא זי"ע, לתפילה ביום היארצייט.

יום שלישי, כ”ד טבת תש”פ | 21.01.2020

נגיע לקייב, לתפילת שחרית ולנמל התעופה לטיסתנו חזרה ארצה.



8

////////////////////////////////////////////     /////////////////////////     ///     ////      ////////     /////     //////////////////////////////////////////     //////     ////////     ////     ///      //////////////////////////     ///////////////////////////////////////////

       חזור < קייב )אוקראינה( - ת"א

המראה: PS )אוקראינה אינטרנשיונל( 775, בשעה 09:55 

נחיתה משוערת: 13:05 בצהרים - לטרמינל 3 -

המחיר כולל:

טיסה < נסיעות פנים < אש"ל מלא < מנוחת צהרים בחדרי מלון  < אוטובוס V.I.P < תיק יד עד 7 ק”ג.

/// האדיטש
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/// לתשומת לבכם!
< נא לבדוק כי ברשותכם דרכון בתוקף של מינימום 6 חודשים, כרטיס טיסה והיתר יציאה/פטור מצה"ל.

< על נושאי זרכון זר לוודא אם הם זקוקים לאשרת כניסה.

< להצטייד, בין השאר, בטלית, תפילין, תהילים, נרות וגפרורים, נייר לקויטלאך, מגבת, ביגוד חם, פנס, תרופות ומזון קל למשך השהות.

< מומלץ להצטייד בתעודת זהות ולהחזיקה בנפרד מהדרכון למקרה של אבדן/גניבת הדרכון ח"ו.

< זמני הטיסות עלולים להשתנות, אני כפופים לחברות התעפה.

< הזמנים המצוינים הם לפי שעון מקומי.

< יש לשמור על מטענכם האישי! אין אנו אחראים לנזק או אבדן רכוש ולא נוכל להתעכב בגין כך.

פוילט'ס אויס אלעס גוט!
עיצוב: 




