
 

 טסות לאומן עם מורן אייזנשטיין

19.01.22 – 20.01.22  

  

 :הטיסה שלנו

 .הטיסה שלנו היא טיסה ישירה של אלעל

 .כרוך בדמי ביטול מלאים ולביט -הטיסהכרטיס  את לשנות ניתן לאשימי לב! 

      (לצאת מהארץ ולהיכנס לקייב בלעדיה.לא ניתן ) -לעשותתה את מחוייבת יסת הביטוח אופולב*

 טיפול רפואי בחו"ל כלול גם כיסוי בגין ביטול/קיצור נסיעה מסיבה רפואית כולל קורונה. בנוסף לכיסוי

            9:55-בבוקר נוחתת בקייב ב 06:30-ב 19-01-22הטיסה יוצאת מישראל בתאריך : ממריאות מישראל

 ’)דק 25-שעות ו 3)זמן טיסה 

 2:35-נוחתת בישראל בבלילה  23:20 -ב 20-01-22ת מקייב יום למחרת הטיסה יוצאנוחתות בישראל: 

 ('דק 15-שעות ו 3לפנות בוקר )זמן טיסה 

מוקדם בבוקר, מגיעות בבוקר לקייב יש לנו את כל היום! ישנות  19-01-22 רביעי המראה מישראל ביום

 יש לנו עוד יום שלם מלא באמונה ודברים כיפיים.  20-01-22 חמישי לילה במלון, למחרת

שעה  1לפנות בוקר של שישי. )+ 2:35-בלילה ונוחתת בישראל ב 23:20-הטיסה חזרה יוצאת מקייב ב

 (.הפרשי זמן

 



 בפועל יש לנו יומיים מלאים –יש לנו לינה של לילה אחד 

 .ועשירים בפעילות

 

 ימים( 3-$ ביטוח נסיעות ל15-)יש להוסיף עוד כ ש"ח  2200מחיר החבילה: 

 :מה את מקבלת

 ק"ג 8על + טרולי עד -טיסה ישירה של חברת אל 

 מלון באומן + ארוחת ערב + ארוחת בוקר 

 / חדר יחיד בתוספת מחיר 3-מחיר לאדם בחדר זוגי או חדר ל*

 אוטובוס  V.I.P 

 טסות בקבוצה של נשים 

  לטובהספרה מרפא הנפש של מורן "הכל" 

 שעתיים על אמונה והעצמה עם מורן ביום רביעי בערב 

 מפגש התבודדות בגן סופיה ביום חמישי בבוקרה + כניסה לגן סופי 

  חיזוק האמונה ותפילות של מורן –סדרת סרטונים 

 הרבה אנרגיה טובה ושמחה! 

 :יום הטיסה 21-11-10יום רביעי 

 מקובל לפני טיסה(בהתאם לזמן ה) .נפגשות מוקדם בבוקר בשדה התעופה 

 בנחיתה בקייב מחכה לנו אוטובוס V.I.P שיקח אותנו ישירות לאומן. 

 מגיעות לאומן, מקבלות את החדר, מתרעננות, משם ישר לרבנו להתפלל. 

 19:00 .ארוחת ערב 

 21:30 שעתיים של אמונה והעצמה עם מורן אייזשטיין. 

 00:00 לקראת חצות תפילה משותפת של התיקון הכללי. 



 

 :למי שרוצה 21-11-11למחרת יום חמישי 

  08:00בוקר ארוחת. 

 09:30 מפגש התבודדות עם מורן בגן סופיה. 

 11:00 וזולים טיול שופינג שווקים וקניונים דברים יפים. 

 15:00-16:00 נפגשות להפרשת חלה אצל הצדיק. 

 התארגנות וחזרה הביתה. 

 

 הנחיות קורונה נכון ל-10/2021

 שימו לב! באחריות הנוסעות להתעדכן ולמלא אחר הנחיות הקורונה 

 בסמוך למועד הנסיעה



  כיוון שבחזרה  חיסונים פטורות מבדיקת קורונה לפני היציאה מהארץ אבל 3נוסעות המחוסנות

לארץ כולם מחוייבים בבדיקת קורונה מומלץ ועדיף לעשות את הבדיקה בארץ לפני היציאה 

 .לטוס חזרה לישראל ולהשתמש בתוצאה כדי

 

 ניתן לעשות את הבדיקה בסניפי בית מרקחת B  או בסניפי ביקור רופא ברחבי הארץ בעלות של

 .לאדם₪  297לאדם. אפשר גם בבתי חולים בעלות של ₪  100

 

 

 לפני  שעות 72יש לעשות את הבדיקה מקסימום  .התשובה צריכה להיות מודפסת ובאנגלית

 .בשעות הבוקר 9/10 –בלילה  23:30אחרי  8/10בסביבות  כלומר .הטיסה בחזרה לישראל

 

  חובה להציג ביטוח רפואי הכולל קורונה. ניתן לעשות זאת דרך סוכנות הנסיעות המציעה ביטוח

 של חברת הראל )באותו מחיר(. מומלץ לעשות ביטוח מיד עם ההרשמה כדי שיוכל לכסות את 

 .הטיסה ונאלץ לבטל דמי הביטול במקרה שהנוסע חולה בקורונה לפני

 24  לפני היציאה מישראל הצהרת בריאות שעות לפני היציאה יש למלא 

 24  לפני החזרה לישראל הצהרת בריאות שעות לפני החזרה יש למלא 

  שאנחנו טסות ללילה אחד צריך למלא את הצהרות הבריאותגם במקרה שלנו. 

  שעות 24בכניסה לארץ כולן עושות בדיקת קורונה "בידוד" עד קבלת התשובה תוך. 

 :חיסונים 2-מידע לגבי לא מחוסנות או מחוסנות ב

 מי שמחוסנת בשני חיסונים צריכה לעשות בדיקת קורונה לפני היציאה. 

 ות בדיקת קורונה לפני היציאהגם מי שלא מחוסנת צריכה לעש. 

 בכל מקרה כולן יעשו בדיקת קורונה לפני היציאה בשביל החזרה. 

 מי שלא מחוסנת )ולמרות שעשתה בדיקת קורונה ויצאה שלילית( בכניסה לשדה   !שימי לב

 .התעופה בקייב יבקשו ממנה להתקין אפליקציה ובעיקרון היא תצטרך להיות בבידוד

 -פעם ראשונה שאת טסה, או פעם ראשונה שאת טסה מאז הקורונהגם אם זו   ה!דאג אל

 ."את תקבלי את כל המידע מסודר. זה פשוט וקל ממה שזה "נשמע

 :עוד דברים שחשוב לך לדעת

  על גובה(-$ דמי ביטול שאל35מוחזר לך )הכסף  –במקרה ואוקראינה הופכת אדומה 

 האוכל במלון כשר ומסביב יש חנויות של אוכל כשרות. 

 מזוודות:

https://bit.ly/3AAjUXw
https://bit.ly/3AAjUXw
https://bit.ly/30iBm6F
https://bit.ly/30iBm6F


 לשים לב להביא טרולי במידות תקניות חברת אלעל מידות: 

 ס"מ 25ס"מ עומק:  45ס"מ רוחב:  56גובה: 

 ק"ג 8משקל מותר בטרולי עד 

  לכל כיוון. אפשר לטוס עם טרולי ולקנות מזוודה  45מי שרוצה מזוודה גדולה. עולה מהארץ $

 כל אחת תעשה את השיקולים שלה.בנות או יותר במזוודה.  2פשר גם להתחלק בקייב. וא

  :כסף    

 אפשר לשלם או בשקלים בהרבה מקומות, או במטבע המקומי גריבנה. 

 1 גריבנה 8-שקל = כ. 

 ש"ח 300 ליתר בטחון תביא –במידה ואת לא עושה קניות שווקים/קניונים  ?כמה כסף להביא 

לא מדובר  של פריטים ש"ח תוכלי לחזור עם מספר נאה 1500במידה ואת רוצה לעשות קניות 

 (: בלקנות מותגים באלפי דולרים

  מקבלת ואת שטסות הנשים כל עם וואטסאפ קבוצת נפתחת הטיסה לפני כשבוע

 !לדעת צריכה שאת מה כל את בדיוק ותדעי השאלות לכל תשובות

    



 

 

  איתי יחד לחוות למסע, שלי אחות אותך מזמינה אני

 .הזאת העוצמה את מקסימות נשים עוד ועם

  

 !החיים את לך שישנו אור, של שעות 24-ל בואי

 

     ,באהבה 

 אייזנשטיין מורן

 

 


