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מחיר הזדמנות מיוחד!
למזמינים עד כ"ה אדר א'

1780$ לזוג
מחירים מוזלים לילדים

ומשפחות גדולות

חבילות נופש

כולל טיסות הכל כלול

במחיר מיוחד!

שאל את הנציג

073-3744780







אירופה מלאה באינספור
מקומות מרהיבים ביופיים,
בעיקר ביופי הטבעי של הרי הקארפטים,

שבהם ישנם שטחים רבים מושקעים 
בגידולי פירות וירקות, שדות ושטחי 
מרעה וחקלאות  



כשנוסעים באיזורים ההרריים
במשעולי הדרכים המובילים לעיירות 
הקטנות והמקסימות בהרי הקארפטים, 
שנקראים בשפתינו ’הרי גאליציה‘, 
תפגשו מקומות מקסימים, נופים עוצרי 
נשימה, סביבה שקטה בה הרעש היחיד 
הוא פכפוך המים בנחלים הזורמים להם 
בשלווה, האויר הזך והנקי ללא מפעלים 
ומכוניות, ובעיקר מזג האויר המיוחד 
באיזורים האלו אשר ברוב ימות השנה 
נושב בהן אויר קריר המנעים את המקום 
גם בימות החמה.



השנה תהנו גם אתם מחג פסח חוויתי 
בעיירה הקסומה והציורית 'דינוב'.
כמו בימים ההם, העיירה דינוב היתה
אבן שואבת ליהודי האיזור
הן למגורים, והן לנופש בימות הקיץ

ואכן מאז ומתמיד דינוב הייתה עיירה 
יהודית עם חן מיוחד של עיירה יהודית 
טיפוסית חסידים ואנשי מעשה שבחרו 
את מושבם דווקא בעיירה הזו.



מיקומו המיוחד
של המלון  בפאתי העיירה,

במקום הכי שקט ופסטורלי, ממוקם 
בשטח גדול הרחק מעיני המקומיים, 
סמוך לנהר הסאן הידוע במימיו הזכים 
והצלולים ומזמין לטייל סביב גדות הנהר 
ולהנות מהשלווה והיופי, בו בזמן שבמלון 
עומד הצוות ומכין לאורח את כל מה 
שיטיב עימו בזמן השהות בו.



צוות המטבח עם השף לבית דינוב
עומדים על משמרתם מבוקר עד ערב

להכין בכל יום מחדש אוכל טרי בשפע מיוחד 
של כל סוגי מאכלי פסח המסורתיים, ברמת 
גורמה ובמגוון רחב, שיקלע לכל חך. ובעיקר 
ההקפדה על כשרויות המאכלים, אשר כל 
המוצרים בהשגחה המהודרת ביותר של 
'העדה החרדית' ירושלים.



סעודות חג, שבת וחול המועד
באווירה מרוממת ונעלית,

כמיטב המסורת לבית דינוב, כולל 
כל הפרטים הנצרכים לחגוג את החג
מתוך שלווה , שמחה ומשפחתיות
באווירה פסטורלית



בימי חול המועד
יצאו טיולים מאורגנים
להרי הז‘אקופנה המושלגים
לקברי צדיקים
ועוד...



במלון ישנם
מס‘ סוגי חדרים,

חדרי פרימיום, חדרי פלטיניום, 
סווטיות משפחתיות ועוד
שיותאמו אישית
למשפחתכם



בבית הכנסת שבמלון
יתקיימו תפילות החג ברוב עם, 
וכן ימסרו שיעורים בהלכה 
ובאגדה מידי יום



במלון ישנו מקווה 
מחומם ומפואר 
לרווחת הנופשים 
הפתוח במשך כל 
שעות היממה



במלון מס' אולמות 
אוכל מפוארים 
וערוכים כיד המלך, וכן 
פינת קפה ועוגה 
הפעילה במשך כל 
שעות היממה



את העיירה דינוב בחר לעצמו רבינו
בעל ה'בני יששכר' למקום מושבו,
שם כיהן כרב בית הדין, ושם גם נטמן

היכל הקודש דרבינו בעל ה'בני יששכר' 
זיע"א הפך בשנים האחרונות לתל 
תלפיות, יהודים שבורי לב נכנסים 
ושופכים את לבם במקום הקדוש, ויוצאים 
בהרגשה שאכן הצדיק שמע את תפילתם 
ופעל בגנזי מרומים לישועתם,כמו“כ מצוי 
בסמוך זרימה קלה של מי מעיין שמקובל 
כמעיין הבני יששכר, אשר ידועים 
בסגולתם לקשיי ראיה.



לפרטים נוספים
וקבלת הצעת מחיר מותאמת אישית

צרו קשר עוד היום
073-3744780

            @gmail.com 0458326








