בסייעתא דשמיא ,נאך די הצלחה אין די פריערדיגע נסיעות ובפרט די גאר געלונגענע און דערהויבענע נסיעה קיין
אונגארן און פולין אויף כ"א אדר צום יארצייט פון הרה"ק רבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע ,וואס בס"ד איז די נסיעה
אדורך בשלום אן קיין שטרויכלינגען טראץ די פאראויסגעזאגטע באגרעניצונגען וואס די רעגירונגען האבן געהאט
געמאלדן .און מיר זענען בע"ה אנגעקומען צו אלע מקומות ווי געפלאנט.
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גרייטן מיר זיך יעצט בע"ה צו די נסיעות קיין קערעסטיר צום יומא דהילולא ג' אייר הבעל"ט

מיר בעטן און האפן צו השי"ת אז בזכות פון די צדיקים זי"ע מיר זאלן פארן ,אנקומען און צוריק אהיים קומען לחיים
ולשלום עצהיו"ט ,אן קיין שום שטרויכלונגען ח"ו ,און פועל'ן אלעס גוט'ס.
נעמט אין אכט :היי יאר דארף מען מסדר זיין ספעציעלע פאפירן אויף צו פארן קיין אירופה .ווי אויך זענען די פלייט
סקעדשולס זייער ווייניג און באגרעניצט
מיר האבן אויסגעוועלט די פלייטס וואס קוקט אויס די פאסיגסטע און און די רוט וואס איז ביז יעצט שוין גענוצט
געווארן דורך אסאך קבוצות מיט הצלחה ב"ה.

עס נעמט אסאך צייט און אויך איז זייער באגרעניצט די צאל פערמיטס וואס מען קען באקומען .באשטעלט ווי
פריער צו פארזיכערן אייער פלאץ און צו קענען באקומען די פערמיט אין צייט .דעריבער מוזן מיר מאכן נאר
קליינע קבוצות.
די פרייזן זענען גילטיג נאר ביז  6טעג צום פלייט .אין די  6טאג קען צוקומען א ראש-פי צו צואיילן די פערמיט
אנווייזונגען צו באשטעלן:

די נאמען אויפן טיקעט דארף זיין גענוי ווי אויפן פאספארט
צו באקומען פערמיט דארף מען האבן א קאפי פון פאספארט .די מאמע'ס מעידן נאמען און היים אדרעס.
אויב צאלט מען מיט א קרעדיט קארד ,שיקט א קאפי פון ביידע זייטן פון קארד.

די פרטים פון די נסיעה איז לויט די יעצטיגע מצב און געזעצן .מען דארף מתפלל זיין אז אלעס זאל
גיין על צד היותר טוב ווי אויך זיין געראכטן אויף שינויים אין די זמנים און די מקומות געוואנדן לויטן
מצב אין די לענדער ווען עס איז נענטער צום נסיעה.

איין רענצל איז אריינגערעכנט אין טיקעט
טיקעט פאליסי :אויב וויל מען זיך ארויסציען ,קען מען איבערגעבן די טיקעט פאר א צווייטן פאר 200.00
אויב די פלייט און נישט געקענסלט איז די טיקעט נישט ריפאנדעבל ,מען קען עס טוישן און ניצן די קרעדיט אויף א צווייטע צייט
אן באצאלן די עירליין פארן טויש ,אבער די חילוק אין פרייז דארף מען יא צאלן .אויב די פלייט איז יא געקענסלט ,קען מען
ריפאנדן דעם חלק פון נישט גענוצטע טיקעט .בכל אופן זענען די אנדערע הוצאות וואס מען האט שוין אויסגעצאלט און מען
קען עס שוין נישט קענסלען (צום ביישפיל די פערמיט ,האטעל) נ ישט ריפאנדעבל .מיר קענען נישט נעמען קיין אחריות אויף
אומגעראכטענע שינויים אין די נסיעה און אנדערע אונסים וואס זענען נישט אין אונזער האנט.

קבוצה א' "נאר אונגארן"
קאלוב ,איהעל ,ליסקא ,האטעל אין טערצאל ,קערעסטיר.
דינסטאג נאכט ביז דאנערשטאג נאכמיטאג
דינסטאג תזו"מ בדר"ח אייר :מען פארט ארויס פון נוארק עירפארט  7:40אוונט מיט יונייטעד עירליינס
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מיטוואך :סטאפ אין פראנקפארט פון  9:10צופרי ,ביז ( 12:20שחרית אין פראנקפארט)

אנקומען קיין בודאפעסט  1:55נאכמיטאג.

קאלוב :ציון הרה"ק ר' אייזיק'ל קאלוב'ער זי"ע.

איהעל :ציון הרה"ק בעל ישמח משה והרה"ק ר' סענדער מקאמארנא זי"ע.
ליסקא :ציון הרה"ק מליסקא בעל אך פרי תבואה זי"ע.

דערנאך זיך פלאצירן אין די באקוועמע האטעל (אין טאקאי עטליכע מינוט פון קערעסטיר)

(עס וועט אויך זיין א באס גלייך פון עירפארט קיין קערעסטיר און צום האטעל נעבן קערעסטיר)
מעריב און סעודת הילולא אין קערעסטיר .לינת לילה אין האטעל.

דאנערשטאג :פארטאגס קיין קערעסטיר :טבילה ,שחרית ,פרישטאג ,דערנאך ארויף צום ציון הק' זיך
אויסצובעטן.
 9:30צוריק צו בודאפעסט עירפארט .פלייט פון בודאפעסט 1:20 :נאכמיטאג ,אנדערהאלבן שעה סטאפ
אין מינכען ,אנקומען קיין נוארק  8:05אוונט.
פרייז  1595.00אריינגערעכנט טיקעט ,נוטיגע פאפירן אריינצופארן קיין אונגארן ,באס ,האטעל.

Premium Package: 1895.00
Includes private hotel room in more comfortable luxurious Hotel.
Land transportation in VIP sprinter with Coaches

קבוצה ב' "אונגארן פולין"
קאלוב ,איהעל ,ליסקא ,קערעסטיר ,רימאנוב ,ליזענסק.
דינסטאג נאכט ביז דאנערשטאג נאכמיטאג
דינסטאג תזו"מ בדר"ח אייר :מען פארט ארויס פון נוארק עירפארט  5:45אוונט מיט לופטהאנזא
עירליינס
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מיטוואך :סטאפ אין מינכען פון  7:25צופרי ,ביז  11:30פארמיטאג (שחרית אין מינכען עירפארט)

אנקומען קיין בודאפעסט  12:45נאכמיטאג.

קאלוב :ציון הרה"ק ר' אייזיק'ל קאלוב'ער זי"ע.

איהעל :ציון הרה"ק בעל ישמח משה והרה"ק ר' סענדער מקאמארנא זי"ע.
ליסקא :ציון הרה"ק מליסקא בעל אך פרי תבואה זי"ע.

קערעסטיר :מעריב און סעודת הילולא אין קערעסטיר .דערנאך ארויף צום ציון הק' זיך אויסצובעטן
דאנערשטאג 1:30 :פארטאגס ארויס פון קערעסטיר
רימאנוב :ציון הרה"ק רבי מענדעלי מרימאנוב והרבי ר' הירש זי"ע

ליזענסק :טבילה ,שחרית ,פרישטאג .דערנאך ארויף צום ציון הק' פון הרה"ק רבי ר' אלימלך זי"ע זיך
אויסצובעטן
פלייט פון קראקא 1:25 :נאכמיטאג ,אנדערהאלבן שעה סטאפ אין מינכען ,אנקומען קיין נוארק 8:05
אוונט.
פרייז  1645.00אריינגערעכנט טיקעט ,נוטיגע דאקומענטן אריינצופארן קיין אונגארן ,באס צו די מקומות
(צוויי זיצען אויפ'ן באס פאר יעדער מיטפארער פאר באקוועמליכקייט).

