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מלון מפואר
במיקום מעולה
 4ימים  3 -לינות!

אוטובוס V.I.P

מאובזר ומשוכלל
לנוחות מירבית

הדרכה מקצועית

עם המרצה הנודע
הרב יוסף ברקוביץ הי”ו

ארוחות עשירות

בכשרויות מהודרות
למהדרין מן המהדרין

מסלול יחודי

לא תמצאו מסע שכזה
בשום מקום!

שירות מושלם
עם  23שנות מוניטין
של דסקל טורס!
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שלום,
דבר המ+++נכ"ל
זו כבר הפעם השלישית שהמסע "לגעת בעבר" יוצא לדרך.
אחרי שנתיים של קורונה ושקט בגזרה ,ולאחר שכמעט כל
ההגבלות הוסרו והרוגע שב אט אט אל כנו ,גבר הביקוש לשכפול
הצלחת המסעות "לגעת בעבר"  1ו.2-
"לגעת בעבר" הינו נופש יחודי ,יהודי ואותנטי עם חוויה עדכנית
ומושלמת לפרטי פרטים.
אז הנה ,התכנית כאן לפניכם:
קבוצת בוטיק של עד  45איש ,יוצאת לגעת בעבר המפואר שלנו,
במשעולי פולין והונגריה ,במסע מרתק ומרגש .ולא שכחנו גם
את הצד החוויתי של המסע עם מלון מפנק ,אוכל טוב ,והדרכה
מקצועית ע"י המרצה הנודע הרב יוסף ברקוביץ הי"ו ,אוטובוס
משוכלל ואוירה נעימה.
ומעל הכל :שירות מושלם ,כמו שרק דסקל טורס יודעים לתת!
שריינו לעצמכם מקום במסע המרגש והצטרפו לנופש היהודי,
לגוף ולנשמה!
מאחל לכם נסיעה טובה
והנאה מרובה!

אברהם דסקל
מנכ"ל
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הציון הק' בקרעסטיר

המסע
תוכן המס+++לול:
יום חמישי ,כ"ב בתמוז 21.07.22 -
הגעה לטרמינל  .1התייצבות בדלפקים  3שעות לפני הטיסה.
חזורתל אביב  -דברצן ,הונגריה
המראה :וויז  7900-W6בשעה  11:10בבוקר.
נחיתה משוערת :בשעה  13:55בצהרים.
לאחר הנחיתה נצא לכיוון קאליב ,לציון הרה"ק יצחק אייזיק מקאליב זי"ע ומשם
לקרעסטיר ,לציון הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זי"ע .נתפלל על ציונו הק' ולאחר מכן נסעד
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ארוחת ערב חמה בביתו של רבי ישעי' ב"ר
משה זי"ע.
נמשיך לליזענסק ,ללינת לילה במלון
ליזענסק המפואר ,בו נשהה בימי המסע,
סמוך ונראה לציונו הק' של הרבי ר' אלימלך
מליזענסק זי"ע.

ישיבת יח"ל בלובלין

לאחר קבלת החדרים תוגש ארוחה חצות
קלה .כמו"כ לכל אורך השהות קפה ומאפה
חופשי ,בכל שעות היממה.

יום שישי ,כ"ג בתמוז 22.07.22 -
לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר עשירה,
נצא לכיוון רימנוב לציון הרה"ק רבי מנחם
מנדל מרימנוב זי"ע ומשם ללנצוט לציון
הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ והרה"ק בעל
ה"בני יששכר" זי"ע.
"טועמיה" והתארגנות לשב"ק.

שבת קודש ,כ"ד בתמוז 23.07.22 -
שבת קודש מרוממת בצל הציון הק' של בעל
ה"נועם אלימלך" זי"ע עם סעודות שבת כיד
המלך ,כמיטב המסורת של "הכנסת אורחים
ליזענסק".
במוצש"ק סעודת "מלוה מלכה".

יום ראשון ,כ"ה בתמוז 24.07.22 -
לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר עשירה,
נצא מליזענסק ונסע ללובלין ,לציון הרה"ק
ה"חוזה" מלובלין וציונו של רבי שלום
שכנא זי"ע .נעבור אף בבניין ישיבת "חכמי
לובלין" ומשם נמשיך לסיור מטלטל במחנה
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מחנה ההשמדה מיידאנק

ההשמדה מיידאנק.עם תום הסיור נתקדם
לכיוון גור ,לציוניהם של הרה"ק ה"חידושי
הרי"מ" וה"שפת אמת" זי"ע.
לאחר מכן נפנה לנמל התעופה ,לטיסתנו
חזרה ארצה.
חזורוורשא ,פולין  -תל אביב
המראה :אל-על  ,LY 562בשעה 22:30
נחיתה משוערת :טרמינל  ,3בשעה 03:10
לפנות בוקר יום ב'.

חושב!

; כבודה מותרת:

תיק לנשיאה  40x30x20 -ס"מ ,עד  10ק"ג.
תיק טרולי  55x40x23 -ס"מ ,עד  10ק"ג.
הכרטיס כולל פריוריטי  -כניסה מוקדמת
למטוס.

 Éלתשומת לב:
כל השעות המופיעות בפרוספקט זה הינן לפי
שעון מקומי!
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מלון ליזענסק המפואר ,בו נשהה במשך המסע.
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לדעת
טוב+לפרטים-
ולישם ++לב
לידיעתך,
מאחר ואנו משמשים כסוכנים התלויים בספקים שונים ,יתכנו שינויים בזמני הטיסות
וכד' ועקב כך גם בשינוי המסלול .אין אנו אחראים על נזקים ו/או אי נעימויות שיגרמו
לך שלא בשליטתנו.

דרכון ותעודה מזהה:
באחריות הנוסע לדאוג לדרכון בתוקף של מינימום  6חודשים .ובאם נדרש ,אישור יציאה
מצה"ל .מומלץ אף להצטייד בתעודת זהות ולהחזיקה בנפרד מהדרכון למקרה של
אובדן או גניבת הדרכון ח"ו.

קורונה:
בחזור יש למלא הצהרת בריאות של ישראל .לנוחיותכם ,ניתן להקיש על קישור זה >>>
https://corona.health.gov.il/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

מטען אישי:
יש לשמור היטב על מטענכם האישי! אין אנו אחראים לנזק ו/או אובדן ולא נוכל להתעכב
עקב כך.
כמו"כ ,כדאי להצטייד בין השאר בטלית ,תפילין ,תהילים ,נרות ,נייר לקויטלעך ,מגבת,
ביגוד חם ,פנס  -מומלץ! וכן תרופות (למי שזקוק) ומזון קל למשך השהות.

מספרים חשובים:
טלפון חירום בזמן המסע ,058.323.5353 :וואטסאפ בזמן המסע0523.411.353 :

 -שים לב! ההרשמה והתשלום מהווים את הסכמת הנוסע לכל הנ"ל -
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עלינו
קצתהמופרסם לש+++נו!
ולע הישרו++ת
סוכנות הנסיעות 'דסקל טורס' החלה את דרכה בשנת  1997על
ידי אברהם דסקל ,סוכן מתחיל עם נסיון ענק שצבר במשך שנים
בנסיעותיו הרבות על פני הגלובוס .נתון זה הפך אותו מהר מאד
למנהל משרד מצליח עם רזומה עשיר ומאות לקוחות מרוצים.
במשך השנה ,אנחנו מתמחים במכירה ליחידים ולקבוצות של
כל סוגי הטיסות ,לכל יעד בעולם .חבילות נופש ,ויזות ,השכרת
רכב ,מלונות ודירות אירוח .אנו אף מארגנים נופשי אקסטרים
לקבוצות בוטיק ,וכן נופש יהודי ומסעות למקומות אותנטיים
וקברי צדיקים בימי יארצייט ובתאריכים שונים.
מה שמייחד אותנו זה היחס שמקבל כל לקוח :הדרכה פרטנית
ומדויקת ,מסלולי טיול ,מפות דרכים ,שמות אתרים ,רכבות,
מוניות וכל דבר הנדרש לו לחווית הנאה מושלמת .לא לחינם
הסלוגן שלנו הוא "לטוס ראש שקט".
ככה זה כשהסוכן האישי שלך מכיר את העולם מקרוב ויודע
בדיוק לאן הוא שולח אותך...
אנחנו ב'דסקל טורס' שמים דגש על שירות מושלם לכל אחד.
לכן שעות פעילות המשרד הם בין השעות  9:00בבוקר 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.
כי המוטו שלנו הוא:
הנאה מושלמת ,במחיר מושלם ,עם שירות מושלם!
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הכונו למסע
"לגעת בעבר "3

ושריינו
עכשיו
מקום!
איש!
+קבוצת בוטקי :עד 45

