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 רוח הפקות בשיתוף חברת יעדים

 הפנינה של אירופה -טיול לפולין 

 בהדרכת זאב רגב 
 ימים( 10לילות,  9) 12-21.8.2018

פולין הנמצאת בליבה של אירופה, משמשת זה מאות שנים גשר בין מזרח למערב. 

מתחדשת, ירוקה, עשירה באגמים, מים, יערות וערים היסטוריות למכביר. מדינה 

אלף שנות יהדות פולין הותירו את חותמם בכל מקום ברחבי הארץ, שהייתה 

הקהילה הגדולה והחשובה שבקהילות עם ישראל בתפוצות. נבקר באתרים 

ית יהודים, נתוודע לתרבות העשירה, למסורת, למנהגי העיירה ולמורשת התרבות

העצומה שהותירה היהדות הזו.בטיולנו נשלב בין פולין שלפני המלחמה, בתקופת 

 היום הפכה פולין, לאחת המדינות המעניינות ביותר ונחשבת  המלחמה ובהווה.

 ל"פנינה של אירופה".

 

 תכנית הטיול:

 רשה וו-תל אביב   12.8.18ראשון יום  ,1יום 

אחר הצהרים ננחת אל פולין.  צהריםניפגש בנתב"ג ונצא בטיסת בשעות הבוקר המאוחרות 
 . ערבארוחת . התארגנות והיפה ונצא לסיור פנורמי בעיר , בירת פולין והעיר הגדולהרשהווב

 .רשהולינה בו

 וורשה 13.8.18 יום שני ,2יום 

בבוקר נצא  אל העיר העתיקה שנהרסה כליל במלחמה ושוחזרה 
כיכר העיר המוקפת ובבאופן מושלם, נצפה בארמון המלוכה  

פסל בת הים שנשבעה להגן על ב ,נסאבמבנים בסגנון הרנס
 ,פארק שופןמשם נמשיך אל פארק המרחצאות הידוע בכינויו  .העיר ואף תרמה לה את שמה
משם שופן .  רידריךלא על המים ובפסלו של המלחין הפולני פשם נוכל לצפות בארמון הנפ

נבקר בקבר החייל האלמוני ובגן הסקסוני, ובשעת הערב נצא ", לבית הכנסת "נוז'יקנמשיך 
 . רשהוולינה במוסיקה.  בליווילארוחת ערב במסעדה 
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 מיקולאייקי –ין 'צטיקו–רשהוו 14.8.18   יום שלישי  3יום 

עיירה עתיקה היושבת על גדות נהר  ,טיקוצ'יןבבוקר נצא לכוון צפון מזרח פולין לעיירה הציורית 

מרכז יהודי  היתה 1552שנת בתושבים בלבד, אך  2000-הַנֶרב. בעיירה, מתגוררים היום כ

, שהינו מפואר בית הכנסת הגדולמבנים יהודים מפורסמים ביותר ביניהם, נותרו חשוב. בעיירה 

באיורים ובכתובים מהתנ"ך. המבנה, מהיפים בפולין שרד בשואה )בתקופת הכיבוש  מעוטר

הנאצי שימש כמחסן נשק( בית הכנסת שימש גם בית מדרש, בית ספר ומקום תפילה חשוב. 

לופוחובה  יהודים, אשר היוו רוב בעיירה. נבקר ביער  2,500-צ'ין כוערב השואה התגוררו בטיק

אחר ביקור במקום נמשיך לכוון צפון .ליהודי המקום שנרצחו בשואהקבר אחים ל נמצא מקום בו

 ,. עיירת נופש קטנה הממוקמת במפרץ בינות לשני אגמיםמיקוואקימערב לעיירה הציורית 

  בפרט ובפולין כולה.  באזור האגמים המזורייםהמקום נחשב לאחד מהיפים מסוגו 

 במיקולאייקילינה 

 

 גדנסק –מלבורק –מיקולאייקי 15.8.18 יום רביעי , 4יום 

,משם נמשיך  קייילמיקולאלאחר ארוחת הבוקר נצא להפלגה מהנה, בתם ההפלגה נחזור 

, הטירה הנחשבת לטירת הלבנים מהגדולות בעולם ולמבנה הגותי המבוצר לטירת מלבורק

הגדול באירופה. נבנתה ע"י המסדר הטווטוני, חרבה בחלקה הגדול במלחמה ושוחזרה להפליא. 

 .לינה בגדנסקכאתר מורשת עולמית. אחר ביקור בטירה נמשיך לגדנסק ,  הוכרזה 1997בשנת 
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 גדנסק 16.8.18יום חמישי  ,  5יום 

ה מפוארת הקשורה קשר הדוק היסטורי , בעלתלאחר ארוחת הבוקר נצא לבקר בעיר המיוחדת

נמשיך לעיר העתיקה  .20-ובהקמת פולין החדשה במאה ה מלחמת העולם השנייהב לפולין

, כנסיית מרי המיוחדתבנבקר , יהיבית העיר נראה אתונסייר ברחובות הקטנים והציוריים . 

 במוזיאון הסולידריותנבקר . את המנוף המיוחד שהפך לסמלה של העירו פסל נפטוןנראה את 

 , המספר את סיפורה של המפלגה של לך ולנסה והמהפך האדיר שביצעו בפולין

 ק.לינה בגדנס .מקומית הנסעד במסעד ארוחת ערב

 

 סופוט –גדנסק  17.8.18יום שישי ,  6יום 

נחשבת לאחת ה,בסלאבית עתיקה מעיין שפירושה , טסופואחר ארוחת הבוקר נצא לעיירה ל

רופא מצבא נפוליאון והקים במקום את  19 -אותה גילה במאה ה, העיירות היפות בצפון פולין

. באמצע רחוב ההליכה "המקומט"הבית בו נמצא , מדרחוב מיוחדבעיירה . הספא הראשון

. ממנו צופים לכוון מפרץ גדנסק ,בים' מ 450מהם ' מ 650בהמשך הרחוב נמצא הרציף שאורכו 

החוצה ( דלוגי" )רחוב הארוך" נטייל בנשוב חזרה לגדנסק אחר הביקור בסופוט  והעיר גדניה. 

 ק.לינה בגדנס. מקומיתמסעדה . בערב נסעד בעיר העתיקהאת ה

 'זלוד –טורון  –גדנסק  18.8.18שבת , 7יום 

אשר  ,אחת הערים המעניינות של הצפון, טורוןאחר ארוחת הבוקר נעזוב את גדנסק ונצא לכוון 

העיר טורון הוכרזה על ידי . ניקולאוס קופרניקוסמרכז העיר העתיק שלה הוא מקום לידתו של 

נטייל בסמטאותיה של העיר ונראה את ביתו של .1997ו כאתר מורשת עולמית בשנת "אונסק

כך , העיר כמעט לא נפגעה במהלך מלחמת העולם השנייה. קופרניקוס המשמש היום מוזיאון

נבקר בין היתר, . בעיר מספר גדול של בתים גותיים. שכל המבנים החשובים הם מקוריים

מטורון נמשיך  .ואף נזכה בתעודת אופה.. בשיטה המקורית נאפה עוגיות, רהג'ינג'במוזיאון 
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ערב .בירת תעשיית הטקסטיל, אשר במאה התשע עשרה התפתחה מכפר קטן לעיר, 'זללוד

   .היה הגטו האחרון שחוסל', גטו לודז. יהודים אלף 233' המלחמה מנתה הקהילה היהודית בלודז

 .'זלינה בלוד

 'זלוד 19.8.18יום ראשון ,  8יום 

שהוא מפעל הטקסטיל " המנופקטורה"נבקר באתר בבוקר נצא לטיולים בעיר המיוחדת, 

בארמון נבקר , המפורסם ביותר בעולם היהודי הכולל את אזור המפעל ומגורי העובדים

חדרים מיוחדים לגדולי האמנים של  בו, מוזיאון משמשה,פאר המגורים של המשפחה , פוזננסקי

באזור נבקר   כמו כן. יזי קושינסקי ויוליאן טובים, ארתור רובינשטיין: כמו, היהדות הפולנית 

באתר רכבת מקורית עם קרונות . אל מותם' ממנה גורשו יהודי לודז "רדגסט"הגטו ובאנדרטת 

רחוב ב, ונסיים במרכז העיר, בבית העלמין היהודינמשיך ונבקר .על מסילה וארכיון ייחודי 

. לאחד היפים והמעניינים אשר שוחזרו בשנים האחרונותאשר נחשב . פיוטרקובסקההראשי 

 .'זלינה בלוד .י בעיראחר מנוחה קצרה סיור לילל

 רשהוו -' זלוד 20.8.18שני , יום 9יום 

היתומים של לבית  נמשיךבמוזיאון היהודי החדש "פולין" את היום בוורשה נתחיל בביקור 

קבורים  בו ,העתיק והמפורסם ביותר באירופה היהודי לבית הקברות ומשם קא'קורצ יאנוש

נמשיך לכיכר השילוחים . בלבן ועוד ההיסטוריון ,אידה קמינסקה, פרץ, אנסקי.ל.י,גדולי הדור כמו 

נתיב "נראה את . ממנה נשלחו יהודי וורשה למחנות ההשמדה "אומשלגפלאץ"

הבונקר הראשי של )  18 במילאנבקר , רשהושנה לפרוץ מרד גטו ו 45 שהוקם במלאת,"הגבורה

בשעות הערב נצא לעיר  .ש רפופורט"נראה את אנדרטת גיבורי הגטו ע(, הארגון היהודי הלוחם

 .לינה בוורשהלסיכום הטיול  במסעדה מיוחדת העתיקה לסיור ולארוחת ערב

 תל אביב –ורשה  18.8.12, יום שלישי  10יום 

פינת  -חלודנהברחוב , בשרידי חומת הגטו, באתרים היהודיים ארוחת הבוקר נשלים ביקורלאחר 
על ביקור  לא נוותר.בין הגטו הגדול לגטו הקטן ה באנדרטת גשר העץ אשר חיברצפונ, זלוטה

 טיסה לארץ.ל ובמעט קניות למזכרת, משם נמשיך לשדה התעופה באחד הקניונים

 

    20 מינימום יורו 2095 –למטייל בחדר זוגי מחיר הטיול 

 

  25 מינימום יורו  1995–למטייל בחדר זוגי מחיר הטיול 

 יורו  390תוספת מחיר ליחיד: 

 

 



פולין  -יעדים    

 

 מחיר הטיול כולל 

  תל אביב. -ורשה  -טיסות: תל אביב 
 כחודש לפני יציאת הטיול .  –המחיר יעודכן ביום הכרטוס  ,מסי נמל ודלק 

  על בסיס חצי פנסיון* 4לינה בבתי מלון. 

  וממוזג להעברות ולסיורים.אוטובוס תיירים ממוזג ונח 

 .דמי כניסה לאתרים כמפורט בתוכנית הטיול 

  .מדריך מקומי דובר אנגלית למשך כל זמן הטיול 

  זאב רגב. טיולי תרבות וטבע: –מטעם חברת יעדים מדריך ישראלי 

 חנה הייזלר רוח הפקות -ליווי אירגוני  

 .טיפים לנותני השירותים 

  ליום( למטיילמים מינרלים באוטובוס )בקבוק 

 .ערכת שמע למטייל 

   :כוללאינו מחיר הטיול 

    ביטוח רפואי ומטען*      

  תוספת לחדר יחיד*      

 . בתכנית ותשתייה וארוחות שאינן כלול*       

 ס. רטויול מיום הגשת ההצעה לתאריך הכשינוי במיסי דלק שיח  

 *הוצאות אישיות 

 יורו ליום( 4-5) טיפ למדריך הישראלי 

 !לתשומת לבכם 

  מיום החזרה.חצי שנה על הדרכון להיות בתוקף 

 בחברת לוט אינן כוללות ארוחות בטיסה הטיסות . 

                                         LO 156 12AUG TLVWAW 1220 1520פרטי הטיסות לטיול:

LO 155 21AUG WAWTLV1445 1935   

 

4380393-077ההרשמה במייל או לפקס של חנה הייזלר   

 

,טיול נהדרללכם  יםנשמח לענות על כל שאלה. מחכ  

חנה הייזלר וזאב רגב המדריך     

 4323838-050  hannale94@gmail.com 

 


