"מצעד החיים ברומניה"
15.6 – 22.6.2018
 8ימים  7 /לילות
יום  – 1יום שישי  15.6.2018 -תל אביב -יאסי
נחיתה בשעות הצהריים בעיר יאסי "עיר הבירה"’ של חבל מולדובה  .יאסי ) (Iasiהיא המרכז התרבותי ,הפוליטי והכלכלי
החשוב ביותר במולדובה ואחת מהערים העתיקות ביותר במדינה .בעיר שוכן המרכז האוניברסיטאי השני בחשיבותו במדינה. .
העיר שימשה שצומת דרכים חשובה בין פולין ,הונגריה ,רוסיה וקנסטנטינופול.
קבלת חדרים ,תפילת שבת ,ארוחת ערב ועונג שבת עם הרב יוסף וסרמן.

יום  – 2יום שבת  – 16.6.2018 -יאסי
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור מודרך ובאחריות עיריית יאסי.
נבקר בבית הכנסת ,בארמון התרבות" ,כיכר האחדות האיחוד" ( ,)Piața Uniriiהתיאטרון הלאומי ובמקומות נוספים בהתאם
לתוכנית שנקבל מעיריית יאסי.
לשומרי שבת תוכנית מיוחדת עם תפילות ,הרצאות וסיור רגלי בסביבת המלון.

יום  – 3יום ראשון –  "– 17.6.2018מצעד החיים" וטקס לזכר יהדות יאסי – פודו אילואיה -יאסי
הבוקר נתחיל את "מצעד החיים " בראש המצעד יעמוד הרב יוסף וסרמן – יוזם מצעד החיים ברומניה.
נצעד אל בית העלמין היהודי של העיר יאסי  ,שם ייערך טקס אזכרה על ידי הרב וסרמן ליד קבר אחים ,המצעד יתקיים בחסות
ראש העיר יאסי ,מר  Michai Chiricaניצולי שואה ,דור המשך והקהילה המקומית ליד קבר האחים ,לזכר הפוגרום ביהודי יאסי
( )28.6.1941ורצח  14,000יהודי יאסי והסביבה .אחר הצהריים ניסע ל "פודו אילואיה" ושם נקיים טקס אזכרה ליד האנדרטה
וקבר האחים .נצא חזרה למלון ביאסי ,לאחר ארוחת הערב נשתתף בערב תרבות הזדהות עם העם היהודי המאורגן ע"י
העירייה המקומית עיריית יאסי ,בחסות ראש העיר..
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יום  – 4יום שני – - 18.6.2018בוטושני
לאחר ארוחת בוקר נסעה לבוטושני ,BOTOSANIמפגש עם ראש העיר ,סיור בעיר מפגש עם חברי הקהילה המקומית לאחר
מכן יערך טקס בבית קברות יהודי.קבלת החדרים  .בערב ארוחת במלון וערב תרבות המאורגן ע"י עיריית בוטושני .

יום  – 5יום שלישי – – 19.6.2018סוציאבה  -בוטושני
לאחר ארוחת בוקר נצא לבקר בסוצ'אבה  SUCEAVAאחת הערים העתיקות והחשובות של רומניה המופיעה במסמכים משנת
 .1288היתה בירת מולדובה מתקופתו של פטרו השני מושט ( )MUSATושימשה כמרכז שלטוני לאלכסנדר הטוב ,שטפן הגדול
ופטרו רארש .בין השנים  1774עד  1918היתה חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית .בין אתריה המפורסמים מצודת העיר
שנבנתה במאה ה 14-המוקפת חומ ה ,כנסיות בסגנונות בניה מגוונים ופסלו של שטפן הגדול החולש על הפארק המרכזי של
העיר .נבקר בבית הכנסת המקומי ונפגש עם אנשי הקהילה והמנהגים ,חזרה למלון וארוחת ערב בבוטושני.

יום  - 6יום רבעי –  – 20.6.2018דורוהוי  -יאשי
הבוקר ניסע לדורוהוי  , DOROHOIנשמע בד רכנו את סיפור הפוגרום של משפחות רבות מהקהילה היהודית בעיר .עם
ההגעה לבית העירייה ,נצא במצעד אל האנדרטה בית העלמין  ,לזכר קורבנות הפוגרום ה 1-ברומניה (  ,)1.7.1940בראש
המצעד יעמוד הרב יוסף וסרמן ,מהעמותה הפרלמנטרית לזכר השואה למדינת רומניה ,אשר יזם ותכנן את הפרויקט מצעד
החיים ברומניה  .בהשתתפות ניצולי שואה עם בני הדור השני והשלישי ,ראשי הערים  ,אישי ציבור וחברי "צוות" במדים.בערב
חזרה ליאשי ארוחת ערב במסעדה.

יום  -7יום חמישי  21.6.2018 -פיאטרה ניאמץ  -מעברי הביקז  -יאשי
היום ניסע לפיאטרה ניאמץ " – PIATRA NEAMTירושלים של מזרח אירופה" ע"פ האמונה היהודית ,עד מלחמת העולם ה2-
חיה פה אחת הקהילות היהודיות הגדולות במזרח אירופה.נראה את בית הכנסת העתיק ע"ש הבעל שם-טוב,
דרכנו חוצה את מעבר ההרים ביקאז  , BICAZנבקר בסכר המרשים ובקניון נצא להליכה קצרה .נמשיך אל "האגם האדום"
הפסטורלי,תוצר של התפרצות וולקנית.חזרה למלון ביאשי לארוחת ערב ,בהמשך ערב תרבות ,הזדהות עם העם היהודי
בחסות עיריית יאשי.

יום  -8יום שישי  22.6.2018 -יאשי – תל אביב
בשעות מו קדמות של בוקר נגיע לשדה תעופה לטיסה חזרה ארצה.

מחיר לאדם בחדר זוגי :

 1085יורו

תוספת מחיר לאדם בחדר בודד  185 :יורו
 5%הנחה למשלמים בכרטיס אשראי "חבר" במעמד החיוב ב 3 -תשלומים שווים.

המחיר כולל:
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טיסה ת"א – יאסי  -ת"א .טיסה סדירה של טארום
מיסי נמל ,היטל ביטחון ודלק.
 5לילות במלון * INTERNATIONAL 4ביאסי
 2לילה במלון * BELVEDERE 4בבוטושני
טיול על בסיס חצי פנסיון (אוכל מקומי של המלון)
אוטובוס תיירים ממוזג.
סיורים וכניסות לאתרים לפי התוכנית.
מלווה ישראלי.
תשר לנותני השירותים בחו"ל.
דמי רישום שכל נוסע חייב לשלם בזמן ההרשמה  ,€ 100שאינם ניתנים להחזר במקרה של ביטול.

המחיר אינו כולל:



ביטוח רפואי ,הוצאות אישיות שונות וכל אשר אינו מופיע בסעיף כולל או אפשרות מטען עודף
מינימום קבוצה של  35איש

אנא הקדימו הרשמתכם ,מספר המקומות מוגבל.
להרשמות ופרטים נוספים  :משרד ב.ד .גרייבר 1-700-500-525
דמי ביטול:








 14-28ימי עבודה לפי מועד היציאה – € 450
 14-8ימי עבודה לפני מועד היציאה  75%מעלות הטיול
מ 7 -ימי עבודה ועד יציאת הטיול  100%דמי ביטול לאדם

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי החבילות /מחיר כרטיס הטיסה
בהתאם לעליות מחירי הדלק בענף התעופה עד מועד הכרטוס.
התוכנית ניתנת לשינוי בהתאם לאילוצים שאינם באחריותנו ובהתאם לתנאי מזג האוויר.

**בתאריך  31.5.2018יתקיים מפגש תדרוך והיכרות עם חברי המשלחת ,צוות המדריכים ונציג החברה
המארגנת במשרדי צוות ברח' ברוך הירש  14בני ברק.
מאורגן ע"י "ב.ד.גרייבר" סיטונאי תעופה ותיירות
ניהול טקסי האזכרה ועמוד בראש ה "מצעד" – הרב יוסף וסרמן
אחריות לביצוע הפרויקט  -ב.ד.גרייבר
הארגונים :צוות והעמותה לקידום יהדות רומניה וכן הרב וסרמן אינם אחראים לביצוע הפרויקט ,בכל אופן שהוא.
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