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נסיעות ליום ב’  :ארויס מאנטאג ,צוריק מיטוואך
קבוצה א’ :פולין און אונגארן” (ליזענסק ,לאנצוט ,רימאנוב ,דינוב ,איהעל ,ליסקא ,קערעסטיר ,קאלוב)
מאנטאג פר’ תזו”מ בדר”ח אייר :מען פארט ארויס פון קענעדי עירפארט בע”ה  10:00ביינאכט מיט לאט עירליינס .א שעה סטאפ
אין ווארשא .אנקומען קיין ריישא בע”ה דינסטאג  2:30נאכמיטאג.
מען וועט צופארן צו מתפלל זיין אויפן ציון פון הרה”ק רבי ר’ אלימלך אין ליזענסק ,אנדערהאלבן שעה ,גענוג צייט פאר טבילה,
מנחה און זיך אויסבעטן ביים ציון הק’ .דערנאך קיין לאנצוט (הרה”ק רנ”צ מראפשיץ ,והרה”ק ר’ אלעזר מלאנצוט) .דינוב (הרה”ק בעל בני יששכר
ובניו הק’) .רימאנוב (הרה”ק רבי מענדעלע מרימאנוב והרה”ק רצ”ה) .איהעל (הרה”ק ישמח משה והרה”ק ר’ סענדער מקאמארנא) .ליסקא (הרה”ק ר’
הערשעלע ליסקער בעל אך פרי תבואה ,רבו של הרה”ק ר”י מקערעסטיר) .מען וועט בע”ה אנקומען קיין קערעסטיר ארום איינס ביינאכט .זעקס
שעה אין קערעסטיר גענוג צייט פאר טעימה ,טבילה ,עלי’ לציון הק’ און שחרית.

מיטוואך ג’ אייר :ארויס פון קערעסטיר  7:00אינדעפרי ,קיין קאלוב  .דערנאך צום בודאפעסט עירפארט .פלייט פון בודאפעסט
 12:45נאכמיטאג ,סטאפ אין ווארשא ,אנקומען קיין נ”י קענעדי  8:15ביינאכט
“באקוועמע באס ,צוויי זיצן פאר יעדן מיטפארער פאר באקוועמליכקייט .עסן און טרינקען צוגעשטעלט אויפן באס”.
פרייז  1195אלעס אריינגערעכנט (טיקעט ,נסיעות און מאלצייטן)
קבוצה ב’“ :נאר אונגארן” בלויז מענער (פעסט ,קאלוב ,האטעל אין טערצאל נעבן קערעסטיר)
מאנטאג  8:20אוונט  :ארויס פון נוארק עירפארט ,קורצע סטאפ אין מינכען דייטשלאנד ,אנקומען קיין בודאפעסט דינסטאג 12:40
נאכמיטאג .מען וועט פארן צום ביה”ח אין פעסט (ר”ש אופענהיים זצ”ל) ,קאלוב ,דערנאך קיין קערעסטיר .מעריב אין קערעסטיר,
דערנאך וועט מען פארן צום האטעל.
האטעל :מנוחת לילה אין גאר פראכטפולן באקוועמע  5שטערן האטעל אין טערצעל ,נעבן קערעסטיר (פלעצער אין האטעל גאר
באגרעניצט וכל הקודם זכה) .פארטאגס וועט זיין שאטל’ס צום ציון אין קערעסטיר.
מיטוואך נאך שחרית  .9:00צוריק פון קערעסטיר קיין בודאפעסט עירפארט .פלייט פון בודאפעסט עירפארט  ,1:20א שעה סטאפ
אין מינכען ,אנקומען קיין נוארק בע”ה  6:40נאכמיטאג
פרייז  1195אריינגערעכנט טיקעט ,האטעל ,עסן און די באסעס)
קבוצה ג’“ :נאר אונגארן” (פעסט ,קאלוב ,איהעל ,ליסקא ,קערעסטיר)
מאנטאג פר’ תזו”מ :ארויס פון קענעדי עירפארט  5:40נאכמיטאג ,אנדערהאלבן שעה סטאפ אין וויען ,אנקומען קיין בודאפעסט
בע”ה דינסטאג  10:50אינדעפרי .מען וועט פארן צום ביה”ח אין פעסט (ר”ש אופענהיים זצ”ל) ,קאלוב ,איהעל ,ליסקא ,דערנאך
קיין קערעסטיר ,מעריב ,טעימה ,טבילה ,עלי’ לציון הק’ זיך אויסבעטן ,שחרית און קריה”ת.
מיטוואך :נאך שחרית  10:00צוריק פון קערעסטיר קיין בודאפעסט עירפארט .פלייט צוריק פון בודאפעסט עירפארט 2:35
נאכמיטאג .קורצע סטאפ אין פראנקפורט ,אנקומען קיין קענעדי  8אוונט
פרייז  995אלעס אריינגערעכנט (טיקעט ,נסיעות און עסן)
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נסיעות ליום ג’  :ארויס דינסטאג ,צוריק דאנערשטאג
קבוצה ד“ :אונגארן און פולין “ (קערעסטיר ,ליסקא ,איהעל ,צאנז ,רימאנוב ,לאנצוט ,ליזענסק)
דינסטאג פר’ תזו”מ ב’ אייר :ארויס פון נוארק עירפארט  5:50מיט אסטריען עירליינס .אנדערהאלבן שעה סטאפ אין וויען ,אנקומען
קיין בודאפעסט  10:50אינדעפרי.
מען וועט תיכף פארן קיין קערעסטיר .מען וועט אנקומען בע”ה ארום  3נאכמיטאג .פינעף און א האלב שעה ,גענוג צייט פאר
טבילה ,תפלת מנחה ,טעימה ,און עלי’ לציון הק’ זיך אויסבעטן.
נאך מעריב  8:30אוונט וועט מען ממשיך זיין קיין ליסקא ,איהעל ,צאנז ,רימאנוב ,ליזענסק תפלת שחרית ועלי’ לציון הק’ .דערנאך
קיין לאנצוט און ריישא עירפארט.
פלייט פון ריישא  1:10נאכמיטאג ,א שעה סטאפ אין מינכען ,אנקומען קיין נוארק בע”ה  6:40נאכמיטאג.
באקוועמע באס ,צוויי זיצן פאר יעדן מיטפארער פאר באקוועמליכקייט .עסן און טרינקען צוגעשטעלט אויפן באס.
פרייז  1195אלעס אריינגערעכנט (טיקעט ,נסיעות און מאלצייטן)

קבוצה ה“ :נאר אונגארן” (קאלוב ,קערעסטיר ,ליסקא ,איהעל)
דינסטאג פר’ תזו”מ :ארויס פון קענעדי עירפארט  4:10נאכמיטאג 2 ,שעה סטאפ אין פראנקפורט ,אנקומען קיין בודאפעסט בע”ה
מיטוואך  8:30אינדעפרי .מען וועט ערשט פארן קיין קאלוב ,אנקומען קיין קערעסטיר ארום 1:30
נאך מנחה  7אזייגער וועט די באס פארן קיין ליסקא און קיין איהעל און דערנאך צוריק קיין בודאפעסט.
האטעל :מנוחת לילה אין גאר פראכטפולן נייע באקוועמע עקזע .דאניוב האטעל אין בודאפעסט.
דאנערשטאג  7:00צופרי :שחרית וקריה”ת אין חברה ש”ס שול אין בודאפעסט ,עטליכע מינוט פון האטעל.
 8:45וועט מען פארן צום ביה”ח אין פעסט צום ציון פון הרה”ג ר’ שמעון אפענהיים זצ”ל.
פלייט צוריק פון בודאפעסט עירפארט :11פארמיטאג .סטאפ אין פראנקפורט ,אנקומען קיין קענעדי  7:55אוונט.
פרייז  1195אלעס אריינגערעכנט (טיקעט ,נסיעות האטעל און עסן)

צו באשטעלן רופט
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