אוקראינה
ימים 5
טיול מאורגן לשומרי מסורת
עם ביקור באומן

יום ראשון:
ניפגש בשעה  02:30בבוקר בשער  32באולם ההמראות של טרמינל  3בנתב"ג.
נעבור את הבידוק הבטחוני ואת ה CHECKIN-לטיסה ונטוס בטיסת MAU
 AIRLINESלקייב בירת אוקראינה )כ 3-שעות טיסה( .המראה מתוכננת לקראת
השעה  05:30בבוקר ,נחיתה בשעה  08:40בבוקר.
נסיעה לקייב ועצירה לארוחת בוקר במסעדה יהודית כשרה )כשרות מהדרין(.
תוכנית יום סיור בקייב – נסיעה לאתר מורשת של באבי יאר לזכר  140אלף יהודי קייב
שנרצחו בשואה.
בצהריים נעשה סיור רכוב במרכז העיר קייב ונבקר בכיכר מיידן – סמל המהפיכה של
.2014
אנחנו נגיע למלון לקראת השעה  16:30לקבלת החדרים.
ארוחת ערב בבית הכנסת "בודצקי" במרכז קייב.
מלון *4 :במרכז קייב RUSS Hotel
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אוקראינה 2019
יום שני:
ארוחת בוקר במלון )בסגנון כושר סטייל ,למעוניינים בכשרות מהדרין ישנה אפשרות
לאכול בבית הכנסת הנמצא כ 500 -מטר מהמלון(.
קייב היהודית – סיור רגלי
סיור בשוק המקומי ) ,(BESARABSKY BAZZARניתן יהיה לבצע טעימות למי
שמעוניין.
זמן חופשי ל קניות – ) SHOPPINGקייב מוכרת בשופינג זול מאוד ושערי המטבע הם
לטובתנו במקרה זה(.
אחרי ארוחת הצהריים נעשה סיור במדרחוב של קייב )מעלה אנדרי( ,נרד את הירידה
עד הנמל )סיור של כ  3-4שעות( .בשעות הערב לקראת  – 20:00ארוחת ערב בבית
הכנסת "ברודצקי" במרכז קייב.
מלון *4 :במרכז קייב RUSS Hotel

יום שלישי:
ארוחת בוקר במלון )בסגנון כושר סטייל ,למעוניינים בכשרות מהדרין ישנה אפשרות
לאכול בבית הכנסת הנמצא כ 500 -מטר מהמלון(.
יציאה מהמלון בשעה  08:00בבוקר עם המזוודות.
נסיעה לעיר אומן וביקור במעוז הישראלי באוקראינה – אומן הפכה בשנים האחרונות
לעיר ישראלית לכל דבר ,ביקור בקברו של הרבי נחמן ,זמן חופשי לארוחת צהריים
במקום )מסעדות כשרות בבעלות ישראלית( .סיור בפארק סופייבקה המפורסם
שנמצא בעיר.
לקראת אחה"צ – נתחיל תנועה לכיוון העיר אודסה השוכנת על חוף הים השחור
בדרום אוקראינה.
הגעה למלון לקראת השעה  20:00בערב .ארוחת ערב במסעדה מקומית כשרה
במרכז אודסה ) 300מטר מהמלון(.
מלון *5 :במרכז אודסה BRISTOL
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אוקראינה 2019
יום רביעי:
ארוחת בוקר במלון באודסה.

יום חופשי באודסה לקניות

אופציה לסיור מדהים ב מוזיאון "סודות אודסה התת קרקעית" )הקאטאקומבות של
אודסה(.
מחיר הכניסה לאטרקציה לא כלול במחיר החבילה.
הסיור נערך בערך  3-4שעות ,הליכה במערכת תת קרקעית ) 25מטר מתחת לפני
הקרקע( באורך של קילומטר וחצי ,כל המשתתפים בסיור מקבלים קסדות בטיחות
ופנסים מותאמים לסיור מתחת לאדמה .במהלך הסיור מתוכננת עצירה באולם כנסים
מותאם למנוחה והתרעננות ,ארוחת ערב במסעדה מקומית כשרה.
מלון *5 :במרכז אודסה BRISTOL

יום חמישי:
ארוחת בוקר במלון עזיבת המלון לקראת השעה .11:00
היום הזה יהיה מוקדש לנעוריו של זאב זבוטיסנקי – נבקר בבית הולדתו )נולד באודסה
בשנת  ,(1880נכיר את הקשיים איתם התמודד בילדותו )מות אביו כשהיה בן 6
בלבד( ,קשיי הקיום לאחר מכן ,קשיי ההתאקלמות בגימנסיה בשל היותו יהודי,
היכרותו עם הסופר יהושע חנא רבניצקי אשר לימד אותו את השפה העברית ,אז קיבל
כנראה את הניצוץ הציוני אשר בער בו עד סוף ימיו .נכיר את פועלו של זאב זבוטינסקי
ואת שני הרומנים ההיסטוריים אותם חיבר "חמשתם" ו "שמשון" .נעשה סיור רגלי
במקומות אותם ז'בוטינסקי ציין ברומן "חמשתם".
נמשיך לבית הוועד האודסאי שהיה מוקד הפעילות הציונית בעיר שעליו תלוי השלט
עד עצם היום הזה "פה נולדה ישראל החדשה" .כמו כן נבקר גם בבתיהם של גדולי
הרוח בספרות היהודית חיים נחמן ביאליק ושלום עליכם וכו'.
אחה"צ לאחר הסיור – נקבל זמן חופשי על הטיילת של חוף הים באודסה )זמן לארוחת
צהריים \ ערב( זמן חופשי לקניות .נסיים את הטיול בנסיעה לשדה התעופה באודסה,
נגיע לשדה התעופה לקראת השעה .18:30
המראה חזרה לישראל בשעה  21:05חברת .MAU AIRLINES
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מחיר הטיול לאדם
החל מ 879-יורו לאדם

תוספת ללינה בחדר  SNGLי 275יורו.

המחיר כולל )לקבוצה מעל  40איש(
• המחיר כולל את כל המיסים העירוניים במדינת היעד.
• המחיר כולל את הטיפים למדריך & נהג )נותני השירות(.
• המחיר כולל טיסות  +מיסי נמל )טיסת הלוך מתל אביב לקייב וטיסת חזור מאודסה
לתל אביב(.
• המחיר כולל לינה בבתי מלון  *4במרכז העיר קייב ומלון  *5במרכז אודסה בקרבת
בית הכנסת בכדי שהדתיים יוכלו לאכול א.בוקר כשרה ולא במלון.
מלון  RUSSב קייב  +מלון  BRISTOLבאודסה.
• החדרים שמוצעים בהצעה זו הם חדרים משודרגים ומודרניים ,לא החדרים
הפשוטים של המלון.
• המחיר כולל א.בוקר כשרה ביום ההגעה.
• המחיר כולל אוטובוס חדש ) WIFI +אוטובוס  2015ומעלה(
• המחיר כולל  4ארוחות ערב כשרות ע"פ דרישת המכרז ,בקייב מדובר במסעדה של
בית הכנסת המרכזי ברודצקי )בחרנו תפריט עשיר המותאם לקהל הישראלי(,
באודסה מדובר במסעדה כשרה הנקראת מסעדת " "MENDYSבמרכז העיר וקרוב
למלון )מרחק הליכה(.
• המחיר כולל מלווה מהחברה לכל אורך המסלול.
המחיר אינו כולל:
• ביטוח רפואי בחו"ל
• ארוחות צהריים
• המחיר בהצעה כולל את מיסי הדלק נכון ל יולי  2019ולא כולל שינויי פתאומיים
במחיר הדלק ומיסי הדלק שיכולים לעלות בעקבות מגמות שונות בעולם.

טלפון ליצירת קשר02-5813010 :
אתרwww.inspirepro.co.il :
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