
 

 
 

 
 מסלול אמצע שבוע – זקופנה 

 
 אשון ר  יום 

 נמריא יחדיו לפולין לקראת חופשה בעיירת הנופש זאקופנה 

 .נציגנו ימתינו לכם בשדה התעופה 

 יציאה משדה התעופה לבית המלון.

 

 שני  יום 

 Treetop walk Bachledkaזאקופנה ו 

שביל בין צמרות עצים,    ,הגדול שבמקום   מגוון האטרקציות נהנה מ   סלובקיה שב  Treetop walk Bachledka נצא לכיוון 
 ומנוחה מול נוף מרהיב.  רכבלים, מגדל יער עם רשת הקפיצה, צינור גלישה  

 נופים מרהיבים.   על רקע  לטיול ג'יפים אתגרי   זאקופנהעיירת הנופש ל   נחזור 

 למלון לארוחת ערב   חזרה 

 

 שלישי  יום 

 יום אטרקציות 

בין    נסייר   ה'בית ההפוך' נמשיך אל    מהנה, שלוש שעות של אנדרלין בנהרות השוצפים שבזאקופנה רפטינג  ל  ניסע
 .בפארק האשליה ה. ונטייל  תקר ה על    החדרים כשהרהיטים מחוברים לרצפה ואתם מהלכים 

   חזרה למלון לארוחת ערב 

 

 רביעי  יום 

 ספא מפנק ו  גובאולקה הר 

בפוניקולר   ו   גובאולקה הר  לנעלה  מרהיבה  נוף  מתצפית  הרים.מ נהנה  במגלשות  במיוחד  מהנה  לסיור    נמשיך   חוויה 
 .קופנה א שוק המזכרות ובמדרחוב התוסס של ז עיירה, ב ב 

 ארוחת ערב בבית המלון 

את היום עדיין לא סיימנו, לאחר שנחנו נצא לספא מפנק במיוחד בעיירה שחייה בבריכה והנאה בסאונה וחזרה לבית  
 המלון. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 יום חמישי 

 קרקוב 

בוקר לכיוון    מוקדמת   בשעת  'הרמ"א'ל  קרקוביציאה  העתיק  הכנסת  לציוני    בית  אליו,  הסמוך  העתיק  החיים  ובבית 
בעל    –הב"ח, רבי נתן נטע שפירא    –הרמ"א, רבי יואל סירקיש זיע"א    -הקדושים רבי משה איסרליש זיע"א    ורבותינ 

 "מגלה עמוקות", הרה"ק בעל "תוספות יו"ט" ואיתם יתר הצדיקים קדושי עליון זיע"א הטמונים שם. 

 יציאה לשדה התעופה 
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 טובה  נסיעה 
 ובגשמיות  שנפעל ישועות ברוחניות  רצון  ויהי 

 

 


