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סמך לתשומת לב: מ

הצעה זה מהווה 
בלבד, מקומות 
הבילוי והביקור 

הינם לפי החלטת 
 הנוסעים בלבד

  

 
  

  

  :מידע כללי

השעה באוקראינה  
  זהה לשעה בישראל

המטבע המקומי הוא  
עומד גריבנה ערכו 

-ה לנגריב 26-כעל 
1$  

השימוש בכרטיסי  
מקובל אשראי 
נה אולם יבאוקרא

בכפרים מוגבל הוא 
  בערים הקטנותו

  

  

  ראשוןיום 

  אומן - קייב -ת"א 

מס' לקייב ( אלעלעם חברת  ערבטיסת 
, נחיתה 18:10המראה: , 651LY טיסה

  .)21:25: בקייב משוערת

לאחר הסידורים הנדרשים בשדה התעופה 
ביציאת הנוסעים ימתין לכם נהג עם בקייב, 

צא נוהנושא את שמכם שלט בעברית 
  אומן.לעבר 

  לינה: אומן

  

  שנייום 

  מז'יבוז' – ברסלב -אומן 

נלך להתפלל על ציונו ארוחת בוקר לאחר 
דות ברסלב ומגדולי תנועת של מייסד חסי

  החסידות רבי נחמן מברסלב.

בגן היפהפה ובעיר  משם נמשיך לסיור
סייר בשוק ונ , נצא לשיט באגם הגן,'סופיה'
  העירוני.

לעיר ברסלב המשקיפה נצא לאחר מכן 
על נהר הבוג, שם נטפס לקברו של רבי 

  נתן מברסלב תלמידו הגדול של רבי נחמן.

עירו של בהמשך נעשה את דרכנו למז'יבוז' 
החסידות, רבי ישראל בעל תנועת מייסד 

עיר ציורית ומדהימה אשר נראה שם טוב. 
כי הזמן בה עמד מלכת, עיר אוקראינית 

  .טיפוסית בקצה העולם

רסם של ור המפבצבמז'יבוז' נבקר במ
העיר, נבקר בקבר האחים של הילדים אשר 

הכנסת העתיק  ובביתנספו בשואה האיומה, 
של הבעש"ט, שחזור מפעים שיחזיר אתכם 

  שנה. 200-לחיים היהודיים של לפני כ

  משך נמשיך לברדיטשוב למנוחה.

  ארוחת בוקר: אומן

  ברדיטשובארוחת ערב ולינה: 

  

  שלישייום 

  קייב - ברדיטשוב

סיור בעיר לאחר ארוחת בוקר נצא ל
כונה "סניגורן מברדיטשוב, עירו של מי ש

של ישראל", רבה של העיר ומגדולי תנועת 
יטשוב. נבקר החסידות רבי לוי יצחק מברד

בציונו ובציון רבי ליבר הגדול, מגדולי רבני 
  העיר.

. נבקר בדולפינריום , נצא לקייבלאחר מכן
ר, בקבר נסייר בבתי הכנסת בעיהמרהיב, 

ברובע פודול , האחים המפורסם "בבי יאר"
  .בעירובאטרקציות נוספות 

במסעדה הכשרה  לאחר ארוחת צהרים
נצא לשדה התעופה , "קינג דיוויד"

, עם טיסה בדרכנו ארצהבקייב בוריספול 
652 LY  אלעלשל חברת.  

  ).01:50, נחיתה משוערת: 22:35(המראה: 

  

  

ניתן לקחת את הסלולרי  טיפ:”

שלכם מהארץ אולם העלות 

מאד והחיוב הוא גם על  יקרה

שיחות נכנסות, מומלץ לרכוש 

  “מקומי  SIMבאוקראינה 
  

  

  עימהננסיעה טובה ושהות 

  

  


