20.3.2019
שלום לחברות וחברי ארגון יוצאי קובל ומצ'יוב,

תכנית הביקור בקובל ומצ'יוב
21.7.2019
טיסה בחברת התעופה האוקראינית
תל אביב  -קייב 03:51 – 03:51
קייב  -לבוב 00:11 –05:33
העברה למלון בעיר לבוב .ארוחת ערב (במימון עצמי)
שדה התעופה של לבוב ימתין לקבוצה אוטובוס ממוזג ומדריכה בשם נלי  ,דוברת עברית ואוקראינית ,תושבת לבוב.
נלי תדריך את הקבוצה במהלך  3ימי הטיול ותהיה אחראית ללוח הזמנים ,שיכלול הפסקות קפה .היא גם תסייע
בהמרת מטבע ובמציאת מסעדות לארוחות הצהרים והערב
מלבד ארוחות הבוקר ,ישולמו כל הארוחות ,הקפה ומי שתייה בנסיעות על ידי המשתתפים עצמם

22.7.2019
ארוחת בוקר במלון
נסיעה של כארבע שעות לקובל
ביקור בגיא ההריגה ביער בכובה
ביקור באתר אחסון מצבות שנעקרו במלחמה מבית הקברות ה"חדש ,ברח' וולדימירסקה ,נסיעה למלון בקובל.
ארוחת ערב
23.7.2019
ארוחת בוקר במלון
יום סיור באתרים יהודיים (לשעבר) בעיר קובל .חוברת מידע על האתרים תחולק למשתתפים
לינה בקובל .ארוחת ערב
24.7.2019
ארוחת בוקר במלון
נסיעה למצ'יוב (נסיעה קצרה)
סיור באתרי זכרון במצ'יוב (מספר שעות ככל שיידרש)
יוצאי קובל ,שירצו בכך ,יוכלו להישאר בקובל והאוטובוס יאסוף אותם בדרך חזרה ממצ'יוב
נסיעה ללבוב.
אם לוח הזמנים יאפשר ,תהיה עצירה בדרך ללבוב וביקור של שעה-שעתיים ,בעיר ברודי .בברודי נותר מבנה מעניין
של בית כנסת ובית קברות ששוחזר עם מצבות יהודיות מקוריות
לינה וארוחת ערב בלבוב

25.7.2019
ארוחת בוקר במלון.
חצי יום של סיור מודרך בלבוב ,עם נלי
העברה לשדה התעופה של לבוב
טיסה בחברת התעופה האוקראינית :לבוב  -קייב 03.51 - 03.51
קייב  -תל אביב 00.21 - 05.51
**************************************************
מחירים:
*הערה  -בתגובה להודעה הראשונה בענין טיול שרשים לקובל ומצ'יוב ,הביעו  00איש עניין להשתתף בו
החישוב הוא לקבוצה של  01איש

מחירים:
מחיר הטיול לנוסע/ת בחדר זוגי  351יורו
מחיר הטיול לנוסע/ת בחדר ליחיד  -תוספת  031יורו
המחיר כולל טיסות ,מסי נמל,בתי מלון (לינה וארוחת בוקר) ,אוטובוס ממוזג ל  3ימים ,מדריכה-מלווה
המחיר אינו כולל ביטוח רפואי ,ארוחות צהרים וערב ,הפסקות קפה ,הוצאות אישיות למיניהן ,דמי כניסה לאתרים,
דמי שירות (טיפים) לנהג ולמדריכה
דמי קדימה  33 -דולר למשתתף/ת (נכללים במחיר הטיול ,אך לא יוחזרו במקרה שהנרשם/ת יבטל)
שימו לב :דמי הקדימה נועדו להבטיח את הטיסות .חברת התעופה תשמור עבורנו את המקומות רק למשך השבוע
הקרוב

כלומר ,עד  03במרץ 0105
את פרטי המלונות נודיע רק לאחר ביצוע ההרשמה ,כשנדע את מספר המשתתפים הסופי.
את המקדמה ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית
המעוניינים/ות מתבקשים להתקשר בהקדם האפשרי אל ענת שבו-פרלמוטר
טלפון1313551515 :

בברכה,
ענת שבו  -פרלמוטר ,פעילה בארגון יוצאי קוב ומצ'יוב

anatpsh@gmail.com

