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קצת עלינו
ועל השירות שלנו!

על   1999 בשנת  דרכה  את  החלה  טורס'  'דסקל  הנסיעות  סוכנות 
ידי  אברהם דסקל, סוכן מתחיל עם נסיון ענק שצבר במשך שנים 
מאד  מהר  אותו  הפך  זה  נתון  הגלובוס.  פני  על  הרבות  בנסיעותיו 

למנהל משרד מצליח עם רזומה עשיר של לקוחות מרוצים. 

במשך השנה, אנחנו מתמחים במכירה ליחידים ולקבוצות של כל סוגי 
הטיסות, לכל יעד בעולם. חבילות נופש, ויזות ואשרות שהיה, השכרת 
אקסטרים  נופשי  מארגנים  אף  אנו  אירוח.  ודירות  מלונות  רכב, 
לקבוצות בוטיק, וכן נופש יהודי ומסעות למקומות אותנטיים וקברי 

צדיקים בימי יארצייט ובתאריכים שונים.

פרטנית  הדרכה  לקוח:  כל  שמקבל  היחס  זה  אותנו  שמייחד  מה 
ומדויקת, מסלולי טיול, מפות דרכים, שמות אתרים, רכבות, מוניות 
שלנו  הסלוגן  לחינם  לא  החוויה.  להשלמת  לו  הנדרש  דבר  וכל 
הוא "לטוס ראש שקט", אנו מורידים עול רציני מהלקוח ונותנים 
לו חווית הנאה מושלמת. ככה זה כשהסוכן האישי שלך מכיר את 

העולם מקרוב ויודע בדיוק לאן הוא שולח אותך...

אנחנו ב'דסקל טורס' שמים דגש על שירות מושלם לכל אחד. על כן 
שעות פעילות המשרד הם בין השעות 9:00 בבוקר ועד 19:00 בערב, 
ולכל מקרה דחוף יש מענה טלפוני ישיר עם סוכן, בכל שעה ביממה! 
תוכלו להתקשר ולהנות מייעוץ אמין, אדיב, סבלני והכי חשוב: מנוסה. 
המוטו שלנו הוא: הנאה מושלמת, במחיר מושלם, עם שירות מושלם.

נשמח לעמוד לשירותכם ולקחת אתכם לכל יעד שתבחרו.
להתראות!
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שלום לך,
כמה מילים...

אני שמח להגיש לפניכם את פרוספקט 
הנסיעה  מסלולי  על  שלנו  המידע 
אלימלך"  ה"נועם  בעל  של  הק'  לציונו 
זיע"א, שחל בכ"א אדר, זו הפעם ה-21 

ברציפות!

של  האטרקטיבי  ההיצע  השנה,  גם 
המסעות שלנו מתוכננים לפרטי פרטים 
חדשים,  ארקיע  מטוסי  עם  מקסימלי.  ודיוק  במקצוענות 
מלונות מפוארים, אוטובוסים V.I.P, ארוחות מהדרין בטיסותינו 
נוסע, הדרכה מקצועית  ומפנקת לכל  המיוחדות, ערכה אישית 

בקבוצות, ועוד... בקיצור, מושלם, כמו שאנחנו יודעים.

דפדפו ותהנו מהמגוון הרחב, בחרו את המסע שלכם והצטרפו 
לאלפים שכבר ראו ישועות.

אני מאחל לכם שתסעו תמיד רק להודות!
פוילטס אויס אלעס גוט.

אברהם דסקל
מנכ"ל
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נעים להכיר:

נבחרת
המסלולים

שלנו!
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01
קצר לילה

יום שני, כ' אדר - 16.03.20 

חזורתל אביב - ריישא, פולין    
המראה: ארקיע 303, בשעה 23:00, טרמינל 3

נחיתה משוערת: בשעה 01:45 בלילה.

לאחר הנחיתה אפשרות פיצול ל-2 מסלולים:
1. רימנוב, לנצוט וליזענסק )כ-4 שעות בליזענסק(

2. ליזענסק בלבד )כ-7 שעות בליזענסק(

יום שלישי, כ"א אדר - 17.03.20 
יציאה בשעה 10:00 לנמל התעופה בריישא.

חזורריישא, פולין - תל אביב
המראה: ארקיע 306, בשעה 12:45

נחיתה משוערת: טרמינל 3, בשעה 17:15 
אחה"צ יום ג'.
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02
קצר בוקר

יום שלישי, כ"א אדר - 17.03.20  

תל אביב - ריישא, פוליןחזור
המראה: ארקיע 305, בשעה 08:30, טרמינל 3
נחיתה משוערת: בשעה 11:15 בבוקר.

לאחר הנחיתה אפשרות פיצול ל-2 מסלולים:
1. ליזענסק, לנצוט ורימנוב )כ-4 שעות בליזענסק(
2. ליזענסק בלבד )כ-7 שעות בליזענסק( 
יציאה בשעה 20:00 לנמל התעופה בריישא.

ריישא, פולין - תל אביבחזור
המראה: ארקיע 308, בשעה 23:00
נחיתה משוערת: טרמינל 3, בשעה 03:30
לפנות בוקר יום ד'.
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03
שבת

קראקא
בהדרכתו המאלפת של

הרב יוסף ברקוביץ שליט"א
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החדרים
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קומת האירוח
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שולחנות השבת
ערוכים לאורחי

דסקל טורס
במלון זה, לפני כשנתיים.  
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יום שישי, י"ז אדר - 13.03.20 
שחרית בשעה 05:20 על יד שער הכניסה למטוס

חזורתל אביב - קרקוב, פולין
המראה: אלעל - סנדור 5119, בשעה 06:30, טרמינל 1

נחיתה משוערת: בשעה 09:15 בבוקר.

יציאה לבית הכנסת העתיק של הרמ"א ובית החיים הישן והחדש של קראקא. הגעה 
למלון  Q HOTEL PLUS**** , בו נתאכסן בזמן השהות בקראקא. 'טועמיה' והתארגנות 

לשב"ק במלון.
תפילות וסעודות שבת במלון, ברמה הכי גבוהה ובשפע רב, כמסורת דסקל טורס.

במשך השבת יתקיים סיור בהדרכתו המאלפת של הרב יוסף ברקוביץ שליט“א.
 

יום ראשון, י"ט אדר - 15.03.20 
תפילת שחרית וארוחת בוקר.

יציאה לזקופנה )ZAKOPANE( עיירת הנופש של גדולי ישראל בדור הקודם.
זקופנה היא עיירת סקי הטובלת בנוף פסטורלי, ממוקמת בעמק בין הרי הטאטרה והר 
גובאובקה. זוהי העיר הגבוהה ביותר בפולין וגובהה יותר מ-800 מטר מעל גובה פני הים. 
עליה ברכבל למרומי הטאטרה לתצפית מדהימה על האיזור וכן סיור רגלי )יתכנו שינויים 

במסלול הטיול כתוצאה משינויי מזג האויר(.
ארוחת ערב חמה ולינה.

יום שני, כ' אדר - 16.03.20 
תפילת שחרית וארוחת בוקר.

סיור מרגש במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, בהדרכת הרב יוסף ברקוביץ שליט"א.
התעופה  לנמל  אוטובוסים  יצאו  בחצות  היארצייט.  ביום  הק'  לציון  לליזענסק,  יציאה 

בריישא.

חזורריישא, פולין - תל אביב
המראה: ארקיע 304 בשעה 03:15

נחיתה משוערת: טרמינל 3, בשעה 07:45 בוקר יום ג'. 
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04
שבת מעז'בוז'

יום חמישי, ט"ז אדר - 12.03.20 

חזורתל אביב - קייב, אוקראינה
 ,18:50 בשעה   ,2653 אלעל  המראה: 

טרמינל 1
נחיתה משוערת: בשעה 22:15 בלילה.

יציאה לאומן ומשם למעז'בוז'.
במלון   לשב"ק  והתארגנות  'טועמיה' 
HOLINESS **** ובמתחם האירוח, בו 

נשבות בשבת קודש.
קבלת שבת בבית מדרשו העתיק של 

מרנא הבעש"ט הק' זי"ע.
הציון  בצל  ומרוממת  עילאית  שבת 
כמסורת  המלך  כיד  סעודות  עם  הק' 

"הכנסת אורחים מעז'בוז"

יום ראשון, י"ט אדר - 15.03.20 
תפילת שחרית וארוחת בוקר עשירה 

במלון.
אניפולי,  פולנאה,  לברדיטשוב,  יציאה 

אוסטראה ופרמישלאן.
במלון   לילה  ולינת  ערב  ארוחת 
SOBIESKI ***, בסמוך לעיירה בעלזא.

יום שני, כ' אדר - 16.03.20 
שחרית  תפילת   - לבעלזא  יציאה 

וארוחת בוקר במקום.
מעבר גבול מאוקראינה לפולין. לנצוט, 
לילה  לקראת  הגעה  רימנוב.  דינוב, 

לליזענסק, לציון הק' ביום היארצייט.

יום שלישי, כ"א אדר - 17.03.20 
התעופה  לנמל  יציאה  בלילה  בחצות 

בריישא.

חזורריישא, פולין - תל אביב
המראה: ארקיע 304 בשעה 03:15

בשעה   ,3 טרמינל  משוערת:  נחיתה 
07:45 בוקר יום ג'. 

מעז'בוז'
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05
34 שעות

יום ראשון בלילה, י"ט אדר - 15.03.20 

חזורתל אביב - ריישא, פולין  
המראה: ארקיע 301, בשעה 00:25, טרמינל 3

נחיתה משוערת: בשעה 03:10 לפנות בוקר.

יום שני, כ' אדר - 16.03.20 
הרמ"א  של  העתיק  הכנסת  לבית  לקראקא,  יציאה 
לתפילת שחרית ולבית החיים הישן והחדש של קראקא. 

.KOSHER DELIGHT ארוחת בוקר במסעדת
המשך לבריגל, צאנז, גורליץ, רימנוב, דינוב ולנצוט.

הגעה לליזענסק, לציון הק' ביום היארצייט.
יציאה לנמל התעופה בריישא.

חזורריישא, פולין - תל אביב
המראה: ארקיע 304, בשעה 03:15

נחיתה משוערת: טרמינל 3, בשעה 07:45 בוקר יום ג'.  

צאנז

דינוב

קראקא
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06
34 שעות - אושוויץ

יום ראשון בלילה,י"ט אדר - 15.03.20 

חזורתל אביב - ריישא, פולין   
המראה: ארקיע 301, בשעה 00:25, טרמינל 3

נחיתה משוערת: בשעה 03:10 לפנות בוקר יום ב'.

יום שני, כ' אדר - 16.03.20 
יציאה לקראקא, לבית הכנסת העתיק של הרמ"א לתפילת שחרית ולבית החיים הישן 

.KOSHER DELIGHT והחדש של קראקא. ארוחת בוקר במסעדת
סיור מרגש במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, בהדרכת הרב יוסף ברקוביץ שליט"א.

יציאה לליזענסק, לציון הק' ביום היארצייט. לנצוט ונמל התעופה בריישא.

חזורריישא, פולין - תל אביב
המראה: ארקיע 304, בשעה 03:15

נחיתה משוערת: טרמינל 3, בשעה 07:45 בוקר יום ג'.  

אושוויץ
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07
יומיים פולין

יום ראשון בלילה, י"ט אדר - 15.03.20 

חזורתל אביב - ריישא, פולין   
המראה: ארקיע 301, בשעה 00:25, טרמינל 3

נחיתה משוערת: בשעה 03:10 לפנות בוקר יום ב'.

יום שני, כ' אדר - 16.03.20 
יציאה ללעלוב - תפילת שחרית וארוחת בוקר במקום,

ראדומסק, ראדושיץ, פשיסחא, גור ולובלין.
 ***LUBHOTEL במלון  ולינה  חמה  ערב  ארוחת 

בלובלין.

יום שלישי, כ"א אדר - 17.03.20 
תפילת שחרית וארוחת בוקר.

במחנה  מודרך  וסיור  מלובלין  החוזה  לציון  יציאה 
ההשמדה מיידאנק.

לנצוט  היארצייט.  ביום  הק'  לציון  לליזענסק,  הגעה 
ונמל התעופה בריישא.

חזורריישא, פולין - תל אביב
המראה: ארקיע 308, בשעה 23:00

נחיתה משוערת: טרמינל 3, בשעה 03:30
לפנות בוקר יום ד'. 

ראדושיץ

פשיסחא
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אוהלו של ר' ישעי' קרעסטירר זי"ע

08
ליזענסק הונגריה

יום שני, כ' אדר - 16.03.20 

חזורתל אביב - ריישא, פולין    
המראה: ארקיע 303, בשעה 23:00, טרמינל 3

נחיתה משוערת: בשעה 01:45 בלילה.

יום שלישי, כ"א אדר - 17.03.20 
יציאה לליזענסק, לציון הק' ביום היארצייט.

הגעה ללנצוט, רימנוב, איהעל וקרעסטיר.

חזורבודפסט, הונגריה - תל אביב
המראה: אלעל 2368, בשעה 20:45

נחיתה משוערת: טרמינל 3, בשעה 00:55 בלילה יום ג'.
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09
ליזענסק אוקראינה

יום שלישי, כ"א אדר  - 17.03.20 

חזורתל אביב - ריישא, פולין    
המראה: ארקיע 305, בשעה 08:30, טרמינל 3

נחיתה משוערת: בשעה 11:15 בבוקר.

היארצייט.  ביום  הק'  לציון  לליזענסק,  יציאה 
אוטובוסים יצאו בשעה 18:00 מליזענסק לשינווא 

ולנצוט. מעבר גבול לאוקראינה.
ארוחת ערב חמה ולינה במלון  SOBIESKI *** סמוך 

לעיירה בעלזא.

יום רביעי, כ"ב אדר - 18.03.20 
תפילת שחרית וארוחת בוקר במקום.

אניפולי  יציאה לפרמישלאן, אוסטראה, שפיטווקא, 
.**** HOLINESS ומעז'בוז'. ארוחת ערב ולינה במלון

יום חמישי, כ"ג אדר - 19.03.20 
תפילת שחרית וארוחת בוקר עשירה במלון.

יציאה לברדיטשוב, אומן ולנמל התעופה בקייב.

חזורקייב, אוקראינה - תל אביב
המראה: אלעל 2654, בשעה 23:20

נחיתה משוערת: טרמינל 3, בשעה 02:35
לפנות בוקר יום ו'.
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טוב לדעת
ולשים לב לפרטים:

לידיעתך,
מאחר ואנו משמשים כסוכנים התלויים בספקים שונים, יתכנו שינויים בזמני הטיסות, 
אי  ו/או  נזקים  על  אחראים  אנו  אין  המסלול.  בשינוי  גם  כך  ועקב  וכדו’  במלונות 

נעימויות שיגרמו לך שלא בשליטתנו.

המסלולים:
ומותנים  מהותיים  שאינם  לשינויים   כפופים  למשפחות,  מותאמים  המסלולים  כל 

במינימום משתתפים.

המחירים כוללים:
מלון  ובתי  ומשוכללים  נוחים  אוטובוסים  ודלק.  בטחון  נמל,  מיסי  טיסה,  כרטיסי 
טיסות  כל  המיוחדות,  בטיסותינו  בד"ץ-העד"ח  בהכשר  כשרות  ארוחות  מפוארים. 

ארקיע המופיעות בפרוספקט זה.

דרכון:
באחריות הנוסע לדאוג לדרכון בתוקף של מינימום 6 חודשים. ואם נדרש, אישור יציאה 

מצה"ל.

תנאי תשלום:
בעת הרישום 250$ והיתרה עד 10 ימים לפני מועד  הטיסה.

דמי ביטול: עד 10 ימים לפני הטיסה 100$. עד 72 שעות לפני ההמראה 250$. נוסע שלא 
יופיע לטיסה יחוייב ב-100% של עלות הכרטיס.

- שים לב! ההרשמה והתשלום מהווים את הסכמת הנוסע לכל הנ"ל - 
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ציוני דרך
במסלולים השונים

ליז’ענסק: אוהלו של בעל ההילולא, הרה"ק בעל ה"נועם אלימלך" זי"ע.
אומן: אוהלו של הרה"ק ר’ נחמן מברסלב זי"ע.

אוסטראה: אוהלו של רבנו המהרש"א, ר' משה איסרליש זי"ע.
איהעל: אוהלו של ה”ישמח משה” זי”ע.

אניפולי: אהלם של הרה"ק המגיד ממעזריטש ור' זושא מאניפולי זי"ע.
ברדיטשוב: אוהלו של “סנגורן של ישראל”, ר’ לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע.

בריגל: אוהלו של הרה"ק ר' אריה לייביש, בנו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז, זי"ע.
גור: אהלם של ה"חידושי הרי"ם” וה"שפת אמת" זי"ע.

גורליץ: אוהלו של הרה"ק ר' ברוך מגורליץ, בנו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז, זי"ע.
דינוב: אהלם של ה"בני יששכר" ובניו ור’ יהושע מדינוב זי"ע.

לנצוט: אהלם של הרה"ק ר’ נפתלי מרופשיץ ור’ אלעזר מלנצוט זי"ע.
לעלוב: אוהלו של הרה”ק ר’ דוד מלעלוב זי”ע.

מעז’בוז’: אוהלו של מרן אור שבעת הימים, הבעש"ט הק’ זי"ע. 
פרמישלאן: אוהלו של הרה"ק ר’ מאיר מפרמישלאן זי"ע.

והמגיד  הקדוש”  “היהודי  מפשיסחא,  בונים  שמחה  ר’  הרה”ק  של  אוהלם  פשיסחא: 
מפשיסחא זי”ע.

צאנז: אהלם של ה”דברי חיים”, בניו ור’ זעלקא זי”ע.
קראקא: אהלם של הרה"ק: הרמ"א, ר’ אלעזר אשכנזי, ה"מגלה עמוקות", ה”תוספות 
יו"ט”, הב"ח, ר’ העשל מקראקא, ה”מגיני שלמה”, ה"מאור ושמש" ור’ שמעון סופר זי"ע.

קרעסטיר: אוהלו של הרה”ק ר’ ישעי’ קרעסטירר זי”ע.
ראדומסק: אוהלו של בעל ה"תפארת שלמה" זי"ע.

ראדושיץ: אוהלו של הרה"ק ר' ישכר בער מראדושיץ זי"ע.
רימנוב: אהלם של הרה"ק ר’ מנחם מנדל ור’ צבי הירש מרימנוב זי"ע.

שינווא: אוהלו של ה"דברי יחזקאל" משינווא זי"ע.

שפיטווקא: אוהלו של הרה”ק ר’ פנחס מקוריץ זי”ע.
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הי,
יש לנו עוד משהו לספר לכם!

והפעם, היעד הבא שלנו הוא: דרום אפריקה.

'דסקל טורס' אוהבת לצאת לנופשי אקסטרים מאורגנים, בקבוצות 
קטנות ולמקומות הכי לא שגרתיים: איסלנד, דרום אפריקה, סין, ניו-

זילנד, נורבגיה, ואפילו הונללו שבהוואי.

ניתן למצוא בציבור הכללי לרב אך לצערנו הם לא  נופשים שכאלו 
ההדרכה. ובתכני  בכשרות  והן  באוירה  הן  שלנו  לציבור  מתאימים 
המותאמים  אקסטרים  נופשי  לכם  מציעים  טורס'  ב'דסקל  אנחנו 
במיוחד למטייל החרדי. ולמרות שישנם מקומות נדחים שאין בהם 
אף לא מסעדות כשרות, מנין או בית כנסת, אותנו זה לא ירתיע: אם 
מהארץ,  איתנו  יסע  תורה  ספר  או  לקבוצה  יתלוה  צמוד  שף  צריך, 
בקיצור: כל מה שנדרש על מנת למקסם את החוויה בצורה מדויקת 
אוכל  העברות,  טיסה,  כרטיסי  כולל  שהנופש  כמובן  שלנו.  לציבור 

כשר, מלונות, אתרי תיירות, והכל עם ה-שירות המפורסם שלנו.

מפת  על  האצבע  את  תניח  בו  מקום  בכל  מיומנים:  אנחנו  בזה  כן, 
העולם, נוכל לארגן לך כיחיד, או לקבוצה, חבילת נופש מושלמת גם 

אם לפעמים היא נראית קצת הזויה...

לא  שעוד  טיול  אפריקה,  לדרום  בוטיק  קבוצת  עם  נצא  אי"ה 
חוויתם בחיים! שווה להצטרף אלינו למסע שכולו אקסטרים ויופי 

בראשיתי עמוק.

אז נפגש, כן?
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                                                                          פרסום ועיצוב:
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נושעתם
בליזענסק?

שלחו את הסיפור שלכם כולל שם וטלפון
L5740936@GMAIL.COM :למייל

והכנסו להגרלה שתתקים בר"ח אדר על
כרטיס טיסה חינם לליזענסק

לציון הק' ביום היארצייט!


