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מסלול הטיול:  ורשה – צ'נסטוחובה – קרקוב – מכרה המלח בווייליצ'קה – זאקופנה – לנצוט – ז'שוב – לובלין –

קז'ימייז' דולני – ורשה.

זהו טיול פרטי מבית אותנטיק בהובלת מדריכים מקומיים דוברי אנגלית, המתוכנן והמאורגן לכל פרטיו, והמאפשר לכם

לחוות חווית טיול איכותית בקבוצה פרטית סגורה. תכנית זו מתבססת על טיסת בוקר ישירה מתל אביב לוורשה וטיסת ערב

ישירה מוורשה לתל אביב של חברת אל על או של חברת LOT. הטיול מתקיים בשילוב של נסיעות ברכב

פרטי/מיניוואן/וואן/מיניבוס ממוזג (בהתאם לגודל הקבוצה) והליכות רגליות ביעדי הסיורים ומתאים לקבוצות סגורות מ- 2

מטיילים ומעלה. יתכנו שינויים במסלול המוצע בכפוף לשינויים בלוח הטיסות של חברת התעופה, עקב שינוי חברת

התעופה, כמו גם על פי מיטב שיקולי המדריך בשטח, עקב תנאי מזג האוויר בפועל ו/או תנאי השטח ו/או דרישות

השלטונות המקומיים.

אותנטיקו הנה השותפה הרשמית של הרשת הבינלאומית ™Best Eurasian Hotels בישראל. 

אותנטיקו מחוייבת לפעול בהגינות מול ציבור הצרכנים והינה בעלת תו אמון הציבור אשר מסמן לצרכנים עם מי כדאי

לעשות עסקים.

 

מסלול ותוכנית הטיול

יום 1

ת"א - ורשה, סיור פנורמי בעיר

ננחת בשדה התעופה על שם פרדריק שופן בבירת פולין בשעות הבוקר, ניפגש עם

המדריך ונתחיל בסיור בוורשה. נתרשם מהעיר העתיקה ששוחזרה באופן מושלם

לאחר מלחמת העולם השנייה, נסע בשדרות המרכזיות 'מרשלקובסקה' ו'ירושלים',

נעבור בכיכר שלושת הצלבים, נעצור ליד קבר החייל האלמוני, נראה את הרחוב

האלגנטי "האזור החדש", נביט על ארמון התרבות והמדע הענק – המבנה הגבוה ביותר בפולין אשר נבנה בתקופת פולין

הקומוניסטית בין השנים 1952 ל-1955 כמתנה לעם הפולני ביוזמת יוסיף סטלין, ועוד. אחרי הפסקת צהריים נמשיך לסיור
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רגלי בעיר העתיקה. נבקר בארמון המלכותי המשוחזר (Zamek Królewski), בכיכר השוק, נטייל ליד חומות העיר ונביט על

נוף יפה הצופה לנהר ויסלה והאנדרטה של "סירנה", סמלה של ורשה. נמשיך ב"דרך המלך" – הציר המרכזי של העיר.

נראה את ארמון רדזיוויל, את האנדרטה של אדם מיצקביץ', אוניברסיטת ורשה, ונסיים את היום בביקור במוזיאון לתולדות

יהודי פולין שהוקם ברחבת האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה שנוצרה על ידי האמן נתן רפופורט, יליד ורשה. ההעתק של

האנדרטה מצוי ברחבת יד ושם בירושלים, והוא אחד הסמלים המוכרים של מורשת השואה והגבורה. נסע לפארק לאז'נקי

(Łazienki Królewskie), פארק ירוק רחב ידיים ויפהפה, פינה פסטורלית שקטה ונעימה בלב ורשה ונתרשם מפסלו של

פרדריק שופן, המלחין הלאומי הגדול. 

לינה בוורשה.

יום 2

ורשה היהודית

יום זה נקדיש לסיור בוורשה היהודית. נבקר בבית הכנסת נוז'יק, היחיד ששרד

בוורשה והפעיל היום. נמשיך לכיכר 'גז'יבובסקה' בה דוכן התיאטרון היהודי על שם

השחקנית אסתר רחל קמינסקה. נראה את הרחוב 'פרוז'נה', אחד הבודדים שנותר

מתקופת ורשה היהודית טרם פרוץ מלחת העולם השניה. נביט על בית היתומים של

יאנוש קורצ'אק ועל האנדרטה לזכרו. נמשיך את הסיור באתרים הקשורים לגטו ורשה. נבקר ברחוב Siennej 55, כאן נותר

קטע מהחומה שהקיפה את גטו ורשה בזמן הכיבוש הנאצי. משם נמשיך לכיכר "אומשלאגפלאץ" ממנה נשלחו רבבות אסירי

הגטו ל'טרבלינקה' ולמחנות ריכוז אחרים. נעבור ב"דרך הגבורה" וניזכר בגיבורי הגטו, נעצור באתר הבונקר ברחוב מילא 18

ונכבד את זכרו של מרדכי אנילביץ', מפקדו האגדי של מרד גטו ורשה. נבקר בבית הקברות היהודי המפורסם של ורשה

ונתרשם מהמצבות של היהודים הידועים וביניהם הרבנים, הסופרים, השחקנים, הלמדנים, אנשי רוח ואנשי ציבור. נסיים

את היום בביקור במוזיאון לתולדות יהודי פולין שהוקם ברחבת האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה שנוצרה על ידי האמן נתן

רפופורט, יליד ורשה. ההעתק של האנדרטה מצוי ברחבת יד ושם בירושלים, והוא אחד הסמלים המוכרים של מורשת

השואה והגבורה. 

לינה בוורשה.

יום 3

ורשה - צ'נסטוחובה - קרקוב (כ- 370 ק"מ)

ניפרד מוורשה ויעדנו ליום זה, קרקוב – העיר השנייה בגודלה ואחת מעריה העתיקות

והיפות של פולין. בדרך נעצור בעיר צ'נסטוחובה (Częstochowa), עיר בדרום

מערב פולין, השוכנת על גדות נהר הוארטה. העיר מקודשת לקתולים ומהווה מוקד

עלייה לרגל בעיקר בזכות האיקונין המכונה 'המדונה השחורה מצ'נסטוחובה'. גם

Jasna) 'אפיפיורים עלו לרגל אליה, ואחרון עשה זאת בנדיקטוס השישה עשר במאי 2006. נבקר במנזר 'יאסנה גורה



Góra) הנחשב לבירה הרוחנית של פולין כדי לצפות ביצירה מרשימה הזו. 

לינה בקרקוב.

יום 4

קרקוב

נתחיל את סיורנו ב'כיכר מתייקו' בה שוכנת האנדרטה המרשימה המוקדשת ל'קרב

גרונוואלד'. ניכנס לעיר העתיקה דרך 'שער פלוריאן' ונגיע לכיכר השוק. נבקר

ב'כנסיית מאריה הקדושה' הנודעת ונאזין לצלילי החצוצרה המנגנת מדי שעה.

נמשיך לביקור ב"ארמון וואוול" (Wawel Castle), מושבם העתיק של מלכי פולין

Fabryka Emalia Oskara) השוכן בגדה השמאלית של הנהר ויסלה. ביקור במוזיאון במפעל של אוסקר שינדלר

Schindlera), תעשיין גרמני, מחסידי אומות העולם, אשר הציל במלחמת העולם השנייה כ-1200 יהודים ממוות בידי

הנאצים. 

לינה בקרקוב.

יום 5

קרקוב - מכרה המלח ווייליצ'קה - זאקופנה (כ- 110 ק"מ)

סייר ברובע היהודי של קרקוב – קז'ימייז' (Kazimierz) בו נשתמרו שמונה בתי כנסת.

נבקר בבית הכנסת העתיק, נמשיך לרחוב 'שירוקה' ונבקר בבית הקברות היהודי

העתיק של קרקוב בו נטמנו גדולי ישראל כמו ר' משה איסרליש ואחרים ובבית הכנסת

הרמ"א. נטייל ברחובותיה הצרים של העיר ונתרשם מהעבר היהודי העשיר של

קרקוב. נראה את קטע חומת הגטו ונבקר בבית המרקחת "מתחת לנשר" (Apteka Pod Orłem). ניסע לביקור במכרות

המלח בווייליצ'קה, מאתרי התיירות הפופולריים בפולין, זו עיר תת-קרקעית עם מבנים, פסלים וכנסיות – והכל ממלח. נרד

לעומק של 200 מטר ונסייר במסדרונות המכרות ונכיר את תהליך הפקת המלח החל במאה ה-11 ועד המאה ה-20. נראה

את המוצגים המיוחדים העשויים ממלח. בשנת 1978 המכרה הוכרז כאתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו (הסיור מתקיים

בקבוצה ציבורית). מווייליצ'קה נסעה לזָאקוֹפָּנֶה, עיירת נופש וסקי הממוקמת בדרום פולין קרוב לפארק הלאומי של הרי

הטאטרה. זו העיר הגבוהה ביותר בפולין, גובהה יותר מ-800 מטר מעל גובה פני הים. נטייל במקום המרכזי בזאקופנה,

רחוב קרופובקי, המדרחוב המפורסם ביותר בפולין. למעוניינים ואם הזמן יאפשר, ניתן לשכור כרכרות סוסים לנסיעה אל אגם

מוְֹרסְְקיֶה אוֹקוֹ (Morskie Oko) – 'עין הים' בעברית השוכן בהרי הטאטרה ונתפעל מנוף עוצר נשימה הנגלה לעינינו. 

לינה בזאקופנה.

יום 6

זאקופנה - לנצוט - ז'שוב (כ- 300 ק"מ)



אחרי ארוחת בוקר, נעלה ברכבל להר גוּבָּאלוּבְָקה (Gubałówka) לתצפית מרהיבה

על האזור (בכפוף לתנאי מזג אוויר). מזאקופנה נמשיך לעיירת לנצוט (Łańcut), עיר

בדרום-מזרח פולין, בירת מחוז לנצוט הידועה כמקום משכנו של הגרף

פוטוצקי שכונה 'מגן היהודים'. נבקר בארמונו המפואר המציג את אורך חיי האצולה

הפולנית וגם בפארק הגדול והיפה המקיף את הארמון. נבקר בבית הכנסת של לנצוט

אחד מהיפים ביותר בפולין כולה. נמשיך לעיר ז'שוב (Rzeszów), עיר במרכז גליציה

המרכזית וכיום הגדולה ביותר בדרום-מזרח פולין. נראה את טירת העיר, את בית הכנסת העתיק ואת בית הכנסת החדש, את

גלעד לזכר יהודי ז'שוב, את כיכר השוק הישן ועוד. 

לינה בז'שוב.

יום 7

ז'שוב - לובלין (כ- 180 ק"מ)

נצא את ז'שוב ונשים את פעמניו אל לובלין (Lublin), עיר במזרח פולין אשר נקראה

בפי היהודים 'ירושלים דפולין'. עם ההגעה ללובלין נטייל בעיר העתיקה שהיא אחת

השמורות בפולין ונראה את שרידי החומה המקיפה אותה, שהכניסה אליה מכיוון

הטירה היא דרך 'שער גרודצקה' הקרוי גם 'השער היהודי' שימש בעבר כנקודת

המעבר בין חלקה היהודי של העיר לחלקה הנוצרי. זוהי עיר בעלת תרבות עשירה, עם מוזיאונים, גלריות לאמנות, מוסדות

תרבות ועוד. נבקר מרכז 'שער גרודצקה – תיאטרון NN', בישיבת חכמי לובלין המפורסמת ובבית הקברות היהודי העתיק. 

לינה בלבולין.

יום 8

לובלין - קז'ימייז' דולני - ורשה, להתראות פולין (כ- 220 ק"מ)

Kazimierz) ניפרד מלובלין ונסע בחזרה לוורשה. בדרך נעצור בקז'ימייז' דולני

Dolny), עיירה עתיקה השוכנת על גדות נהר ויסלה וכיום משמשת אתר תיירות

ידוע בזכות כיכר העיר המוקפת מבנים בסגנון הרנסאנס. במאה ה-14 רכש המלך

קז'ימייז' השלישי ("הגדול") כפר, שעד ימיו נקרא "וייצ'נה וולה" ושינה את שם המקום

לקז'ימייז' על שמו. העיירה קשורה להיסטוריה העתיקה של יהדות פולין ומסופר על אהבתם של המלך קאז'ימייז' הגדול

והיהודיה המקומית בשם אסתר (אסתרקה בפי הפולנים). נמשיך לוורשה להשלמת ההכירות עמה ובשעות הערב נגיע לנמל

התעופה לקראת טיסת ערב הביתה. 

להתראות פולין!

חבילת הטיול הפרטי של אותנטיקו כוללת



קבלת פנים והעברות מ/אל נמל התעופה.

7 לילות במלונות 4* כמפורט להלן על בסיס BB (ניתן לשדרג למלונות 5*):

2 לילות בוורשה.

2 לילות בקרקוב.

לילה אחד בזאקופנה.

לילה אחד בז'שוב.

לילה אחד בלובלין.

מדריכים מקומיים דוברי אנגלית או עברית (בכפוף לזמינות בעת הזמנת הטיול ובתוספת תשלום) ע"פ התכנית.

העברות וסיורים ברכב ממוזג ע"פ התכנית, כולל הוצאות דלק:

2-5 מטיילים – במינוואן בנהיגת מדריך-מלווה.

מ-6 מטיילים ומעלה – במיניבוס עם נהג + מדריך-מלווה.

רכבל להר גוּבָּאלוּבְָקה בזאקפונה (אם תנאי מזג האוויר יאפשרו).

דמי כניסה לאתרים בהם הכניסה כרוכה בתשלום ואשר כלולים בחבילת הטיול כמפורט בסעיף "אתרים הכלולים

בתכנית" (למעט הימים בהם המוזיאונים סגורים). לפי העניין, תוכלו להוסיף אתרים נוספים, זאת בתשלום במקום.

מים מינרליים ברכב.

דמי רישום וטיפול.

המחיר אינו כולל

כרטיסי טיסה.

ביטוח נסיעות אישי וביטוח מטען.

אתרים ופעילויות אשר לא כלולים בתכנית הטיול.

ארוחות מעבר לארוחות בוקר המוגשות בבתי המלון.

כניסות מוקדמות ו/או מאוחרות לבתי המלון.



הוצאות אישיות.

הוצאות אפשריות אשר ינבעו מ:

שינויים בתכנית הביקור אשר עשויים להתרחש עקב תנאי מזג האוויר בפועל ו/או תנאי השטח ו/או דרישות

השלטונות המקומיים ו/או אילוצים אחרים.

שינויים בלוח הטיסות של חברות התעופה.

אתרים הכלולים בתכנית

הארמון המלכותי (Zamek Krolewsky) בוורשה

הארמון המלכותי (Zamek Krolewsky), נבנה ע"י המלך הפולני סיגיזמונד ה-3 בין

השנים  1598—1618. הארמון נהרס כליל ע"י הגרמנים בעת מלחמת העולם

השניה ועבודת השחזור התסיימו רק בשנת 1988.

בית הכנסת נוז'יק בוורשה

היחיד מבתי הכנסת בוורשה ששרד את השואה. בית הכנסת נחנך בשנת 1902,

הוקם בכספי משפחת נוז'יק, ונקרא על שמם.

המוזיאון לתולדות יהודי פולין

המוזיאון נפתח לקהל באפריל 2013 ומציג את ההיסטוריה של יהדות פולין. המוזיאון

ממוקם בשטח שבו נמצא בעבר גטו ורשה, במקום שבו ניצב בניין מפקדת היודנראט,

ליד רחוב אנילביץ' ומול האנדרטה לזכר גיבורי גטו ורשה של הפסל נתן רפפורט.

בית הקברות היהודי בוורשה

בית הקברות היהודי ברחוב אוקופובה (Okopowa) שברובע וולה (Wola), נוסד בשנת 1806, הוא בית הקברות היהודי

השני בגודלו בפולין ואחד מהגדולים ביותר בעולם. בית הקברות מתפרס על פני שטח של 83 אקרים (כ-336 דונם), ומאכלס

יותר מ-200,000 קברים מסומנים וכן קברי אחים של מתי גטו ורשה.



ארמון מלכי פולין (מצודת ואוול) וקתדרלת ואוול

מתחם השוכן בגובה 228 מטרים מעל פני הים, בגדה השמאלית של הנהר ויסלה.

המבנים העיקריים בגבעה הם ארמון מלכי פולין (מצודת ואוול) וקתדרלת ואוול

ושניהם מהווים את המרכז השלטוני והן את המרכז הדתי של ממלכת פולין מן המאה

ה-11 ועד אבדן עצמאות פולין במאה ה-17.

בית המרקחת "מתחת לנשר" בקרקוב

תדאוש פנקייביץ' – רוקח פולני ובעל בית המרקחת בשם "מתחת

לנשר" הממוקם בכיכר זגודי שהייתה בתוך שטח הגטו של קרקוב, סייע ליהודי הגטו

בתרופות, בכסף ובמזון ואף זייף מסמכים על מנת לעזור ליהודי הגטו.

בית הכנסת הרמ"א בקרקוב

בית הכנסת הרמ"א נוסד ב-1553 על ידי רבי משה איסרליש הידוע בתור הרמ"א. בית

הכנסת נבנה בסגנון רנסאנס מאוחר.

מפעל שינדלר בקרקוב

המפעל לייצור אמייל של אוסקר שינדלר, תעשיין גרמני, מחסידי אומות העולם, אשר

הציל במלחמת העולם השנייה כ-1200 יהודים ממוות בידי הנאצים.

מכרות המלח בווייליצ'קה

מכרות המלח בווייליצ'קה, מאתרי התיירות הפופולריים בפולין, הוא עיר תת-קרקעית עם מבנים, פסלים וכנסיות – והכל

ממלח (הסיור מתקיים בקבוצה ציבורית).



בית הכנסת בלנצוט

בית כנסת מפואר ומהיפים ביותר בפולין.

טירת לנצוט

טירת לנצוט המכונה לעתים ארמון פוטצקי. הטירה נבנתה במאה ה- 17, על ידי

הנסיך סטניסלב לובומירסקי, אלפרד פוטוצקי קיבל את הטירה הזו בירושה בשנת

1823 ולאחר מלחמת העולם השנייה, הטירה הולאמה והפכה למוזיאון ציבורי.

"NN מרכז "שער גרודצקה - תיאטרון

מרכז תרבות בלובלין, הממוקם בשער גרודצקה שבעיר העתיקה הקרוי גם "השער

היהודי" שימש בעבר כנקודת המעבר בין חלקה היהודי של העיר לחלקה הנוצרי.

ישיבת חכמי לובלין

ישיבה אשר הוקמה בלובלין בשנת 1930 על ידי רבי מאיר שפירא.

קישור למפת המסלול:

https://goo.gl/5KycLv
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