
 

 

 

 ת נשים נסיע –באומן  אדרראש חודש 

 

 מסלול הנסיעה 

 

 22/02/2023 א' אדר  רביעי יום 

 

  לקראת טיסתנו לקישינב, שעת המראה  19:45בשעה  בנמל התעופה 32ניפגש בנקודת המפגש לקבוצות ליד שער 

 . לפנות בוקר  03:00נחיתה משוערת בקישינב בשעה  |  23:45 מתוכננת

נו  של רבי ו ציונעיר הגעגועים אומן, מקום   לא  משם אוקראינה   –מולדובה  בר הגבוליוון מענצא לכ איסוף הכבודהלאחר 

 . זיע"א  נחמן מברסלב רבי  ושהקד

 

 /2023/0223חמישי ב' אדר יום 

 

נו  רבילציון  משותפת יציאה  גהו קפה ועלאחר מנוחה קצרה של  .  ן' חוש ' חדרים במלון ניכנס להתארגנות בבהגיענו לאומן 

   .תפילות משותפות לגאולת עם ישראל ו  תיקון הכלליה , אמירתצדיקכבוד ההדלקת נר לל זיע"א  מן מברסלב חנרבי  ושהקד

 . מעגל הקלפים  –ולאחריה תוכנית משותפת  בשרית כיד המלך  מלון שם נהנה מארוחהבית הלארוחת ערב נחזור ל

 . ונפרוש לחדרים ללינת לילה 

 

 24/02/2023שישי ג' אדר יום 

 

 . סיור בשוק המקומי, קניות ויום חופשי לתפילות בציון רבינו הקדוש עשירה  קר חלבית לאחר ארוחת בו 

 ..   מרוממתקבלת שבת   להדלקת נרות ולאחריה המלון  בלובילקראת שבת נתאסף 

 . ירה ודברי תורה מחה, שש הרבה סעודות שבת כיד המלך עם

 

 

 

 



 

 

 25/02/2023' אדר שבת קודש ד

 מלון בית הדר האוכל בסעודות שבת קודש בשפע גדול בח

 לישועת הכלל והפרט. הצדיקים   ת תהילים ושמות לאמיר  בציון התכנסות משותפת 

 לכבוד דוד המלך   של ישועות עם הפרשת חלה והרבה שמחה  מלווה מלכהבצאת השבת 

 לילה טוב... 

 

   26/02/2023יום ראשון ה' אדר 

 

עיירה  אל עבר היעד הבא, ה   ויציאה לדרך .. רבנו הקדוש עד לפעם הבאה  ציון פרידה מ, עשירהארוחת בוקר ולאחר תפילה  

 זיע"א.  רבי נתן מברסלב   התלמיד הגדול שם על גדות נהר הבוג ניכנס לתפילה על ציון ברסלב, 

 . זיע"א  הבעל שם טוב הקדושאור שבעת הימים ו של נבוז', לציוימז'העיירה  ל אנמשיך   מברסלב

 . ארוחת ערב בשריתו התארגנות בחדרים ן למיד בהגיענו ניכנס לבית המלו

 . הקדוש זיע"א  תפילה על ציון הבעל שם טובנתכנס יחדיו להתחבר לנשמה ב לאחר מנוחה קלה

 . למנוחת לילה   לחדרים ונפנה

 

   27/02/2023יום שני ו' באדר 

 

   לקראת טיסתנו חזרה ארצה  שדה התעופה בקישינב   ןלכיוו בשעת בוקר מוקדמת התארגנות ויציאה 

   23:00 בשעה בארץ הקודש  משוערתנחיתה    547אייר מולדובה  בטיסת   20:05 מתוכננתשעת המראה 

 

 נסיעה טובה  

 ויר וגורמי שמים. ועמידה בלוח הזמנים, תנאי מזג א בכל המסלולים מותנים לתשומת לב: 

 הזמנים עלולים להשתנות.שעות הטיסה ו

 הטיסה ודמי הרשמה. תנאי הרשמה: צילום דרכון בתוקף לחצי שנה ממועד 

 רדנו. לתשומת ליבכם: החבילה אינה כוללת ביטוח רפואי וביטוח מטען, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח בנפרד במש

 ט.ל.ח.|  בטיסות לא מוגשות ארוחות.

 

 


