נסיעה לקראת כ"ד טבת
הילולת האדמור הזקן
"בעל התניא" והשו"ע
נסיעה  1512מסלול 14

ימים של מילוי מצברים
מלאים בלימוד ,תפילה ושמחה אצל

יום שלישי כ"ד טבת 28.12.2021

 07:00תפילת שחרית
ארוחת בוקר
 09:30נסיעה להאדיטש ציונו של בעל ההילולא
הגעה משוערת 14:30
תפילה באוהל וסדר הניגונים
ארוחת ערב והתוועדות
 19:00יציאה מהאדיטש לניז'ען אוהל האדמור האמצעי
(הגעה משוערת  23:00לפנות בוקר)

גדולי החסידות!
יום ראשון כ"ב טבת 26.12.2021

התייצבות בשדה תעופה נתב"ג בטרמינל  3שער 32
בשעה 02:30 :בבוקר מס' טיסה 778
שעת המראה משוערת מת"א05:30 :
שעת נחיתה משוערת בקייב08:40 :

יום רביעי כ"ה טבת 29.12.2021

לאחר מעבר גבול וביקורת דרכונים
 10:00יציאה לוולדניק לציון הרה"ק ישראל דב מוולדניק
זיע"א (הגעה משוערת )14:00
 16:30יציאה לברדיטשוב לאוהל הרה"ק רבי לוי יצחק נ"ע
(הגעה משוערת )19:30
תפילה באוהל רבי לוי יצחק זיע"א
תפילת ערבית
ארוחת ערב

 00:30יציאה מניעזין לפסטוב אוהל רבי אברהם המלאך
 04:30יציאה מניעז'ין לשדה התעופה בקייב
 06:30התיצבות בשדה התעופה
תפילת שחרית
בטיסת פי אס מס' טיסה 775
שעת המראה משוערת09:40:
שעת נחיתה משוערת12:55 :

יום שני כ"ג טבת 27.12.2021

 08:00תפילת שחרית
ארוחת בוקר
 10:00נסיעה למעזיבוז לאוהל הבע"ט ותלמידיו(הגעה
משוערת )12:00
תפילה באוהל הבעש"ט
ארוחת צהרים במעזיבוז
 15:00יציאה ממזיבוז לאניפולי לציון המגיד ממזריטש ורבי
זושא מאניפולי זיע"א (הגעה משוערת )17:00
 19:00יציאה מאניפולי לאנטיבקה (הגעה משוערת )22:30
תפילת ערבית באוהל רבי מרדכי מטשורנוביל זיע"א
ארוחת ערב
לינה באנטיבקה

לתשומת ליבכם:
•
•
•
•
•
•
•

כל המסלולים מותנים בכמות משתתפים ,עמידה בלוח הזמנים ,תנאי מזג האויר וגורמי
שמים
ניתן להתעדכן במזג האויר באומן באתר של "דרך צדיקים" בכתובת:
WWW.ZADIKIMTOURS.COM
יש לוודא טלפונית את מועד הטיסה המדוייק יום לפני הנסיעה כמו"כ ,מידע על המראות
ונחיתות בטל03-9723333 :
על הנוסעים להסדיר את מקום ישיבתם במטוס מול נציג התעופה בשעת מסירת המטען.
יש להצטייד בצידה לדרך בנסיעות לקברות הצדיקים.
לתשומת ליבכם :החבילה אינה כוללת ביטוח רפואי וביטוח מטען
הדרכה :המדריכה או המדריך עלולים להשתנות בהתאם לאופי הקבוצה .במקרים כאשר
גברים וזוגות מצטרפים לקבוצה בהדרכת מדריכה  ,הם מקבלים הדרכה לוגיסטית בלבד
.

