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שלום לך,
כמה מילים...

מזה שנים אשר נודע ברבים שמו של רבי ישעי'לה מקרעסטיר 
זי"ע כפועל ישועות שאלפים כבר נושעו על ציונו הק' בכל הענינים, 
ומעל כולם בעניני פרנסה. שכידוע, ענין זה היה בציפור נפשו של 
רבינו. בלבו הרחב וידו הפתוחה האכיל והשקה, פרנס ודאג לכל 

אחד ואחד, בשלמות מפליאה שאין לה אח ורע.

כל שנה ביום היארצייט של הרה"ק שחל בתאריך ג' באייר, זכינו 
להוציא קבוצות לציון קודשו.

הרוצים  ההמונים  של  והגובר  ההולך  הביקוש  לאור  השנה,  אך 
להשתטח על ציונו הק' בעיירה קרעסטיר שבהונגריה, החלטנו 

לראשונה להוציא את טיסתנו המיוחדת ליומא דהילולא.

שריינו לעצמכם מקום במסע המרגש והצטרפו לאלפים שכבר 
ראו ישועות בזכות הצדיק.

מאחל לכם שתסעו תמיד רק להודות!
פוילטס אויס אלעס גוט.

אברהם דסקל
מנכ"ל
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אוהלו של ר' ישעי'לה קרעסטירר זי"ע

יארצייט
הרה"ק ר' ישעי' זי"ע

יום רביעי, ג' אייר - 04.05.22 
תפילת שחרית בשדה התעופה, סמוך לשער העליה למטוס.

חזורתל אביב - דברצן, הונגריה    
המראה: ארקיע 301, בשעה 08:00, טרמינל 3

נחיתה משוערת: בשעה 10:10 בבוקר.

לאחר הנחיתה נצא לכיוון קרעסטיר לתפילה על ציונו הקדוש של הרבי ר' ישעיה בן ר' 
משה שטיינר מקרעסטיר זי"ע ביום ההילולא.

להלן אפשרות למסלולים:
❶ קרעסטיר ואוהעל.

מקרעסטיר נצא אי"ה בשעה 17:00 לכיוון אוהעל לציון ה"ישמח משה" זי"ע.
משם לשדה התעופה בדברצן.
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❷ קרעסטיר בלבד.
בשעה  התעופה  לשדה  מקרעסטיר  יציאה 
התעופה  לשדה  נגיע  ערב  לקראת   .19:00

בדברצן, לטיסתנו חזרה ארצה.

בהגיענו לקרעסטיר נרד מהאווטובוס ברחוב 
זי"ע,  ישעילה  רבי  של  לביתו  סמוך  הראשי 
האויס"  ישעי'לס  "ר'  אורחים  הכנסת  ע"י 
ישנו  של משפחת רובין. במרחק קצר משם 
עוד בית הכנסת אורחים "מעיין ישועות-רבי 
פרידלנדר.  הרב  של  הויז"  גאסט  ישעי'לעס 
שנמצא  לציון  זמינות  הסעות  יש  בשניהם 

במעלה הגבעה. 

חשוב:
על  עליתם  כי  לוודא  יש  מהציון,  ביציאה 
של  הויז"  ישעי'לס  ל"ר'  שמגיעה  ההסעה 

משפת רובין!

חזורדברצן, הונגריה - תל אביב
המראה: ארקיע 302, בשעה 22:40

נחיתה משוערת: טרמינל 3, בשעה 02:40
לפנות בוקר יום ה'.

זה  בפרוספקט  המופיעות  השעות  כל   
הינם לפי שעון מקומי!
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טוב לדעת
ולשים לב לפרטים:

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 6 חודשים. ואם נדרש, אישור יציאה 
מצה"ל.מומלץ אף להצטייד בתעודת זהות ולהחזיקה בנפרד מהדרכון למקרה של אובדן 

או גניבת הדרכון ח"ו.

קורונה:
מחוייבים  כולם  בארץ  הנחיתה  ולאחר  ישראל  של  בריאות  הצהרת  למלא  יש  בחזור 

בבדיקה בעלות של 63 ₪ בהזמנה מוקדמת. 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 המסע: 0523.411.353

- שים לב! ההרשמה והתשלום מהווים את הסכמת הנוסע לכל הנ"ל - 
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קצת עלינו
ועל השירות שלנו!

סוכנות הנסיעות 'דסקל טורס' החלה את דרכה בשנת 1997 על 
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. 

של  ולקבוצות  ליחידים  במכירה  מתמחים  אנחנו  השנה,  במשך 
כל סוגי הטיסות, לכל יעד בעולם. חבילות נופש, ויזות, השכרת 
נופשי אקסטרים  ודירות אירוח. אנו אף מארגנים  רכב, מלונות 
אותנטיים  למקומות  ומסעות  יהודי  נופש  וכן  בוטיק,  לקבוצות 

וקברי צדיקים בימי יארצייט ובתאריכים שונים.

מה שמייחד אותנו זה היחס שמקבל כל לקוח: הדרכה פרטנית 
רכבות,  אתרים,  שמות  דרכים,  מפות  טיול,  מסלולי  ומדויקת, 
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 9:00 בבוקר ועד 19:00 
בכל  סוכן,  עם  ישיר  טלפוני  מענה  יש  דחוף  מקרה  ולכל  בערב, 
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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דסקל טורס
מאחלת לך

פוילט'ס
אויס

אלעס
גוט!


