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 מיידע למשתתף

 פינדיורינה אירנה: במוסקבה הקשר אשת , Tel. +79672253057  group.ru-irina@mauri 

 לארסיני בווצאפ שלכם הטלפון מספר בבקשה שלחו את: במוסקבה קבוצתית תקשורת, 

 2842 135 9037+ a.agros0408@gmail.com במהלך קבוצתית לצרכי תקשורת ווצאפ קבוצת קיםיש 

 .הכנס

 לעניינים אחרים תוכלו לפנות בווצאפ לאירינה או ארסיני. בלבד. בנושאים קבוצתייםקבוצה ל כתבואנא 

  :האיסוף משדה התעופה/מלון/תחנת מתחנת הרכבת יתבצע על פי המידע שסיפקתם. הנהג איסוף

 יחזיק שלט עם שם הכנס. בבקשה הודיעו לאירנה על כל שינוי של הרגע האחרון.

 בני זוג/אחרים שלא רכשו את חבילת הכנס, יוכלו להצטרף למונית האיסוף על בסיס מקומות פנויים.

 המלון כתובת : 

AZIMUT Hotel Smolenskaya, 8 Smolenskaya street, Moscow, 121099, Phone: 8 495 181 58 00 

o .החדרים שהוזמנו באמצעותנו כוללים ארוחת בוקר, על אף שארוחת בוקר כשרה מוגשת בכנס 

o ה'-'גבימים  במלוןעבורנו  זמין יהיה תפילה / התכנסות חדר. 

o  אחה"ציעמוד לרשותכם חדר נעול שבו תוכלו להשאיר את המזוודות בבוקר יציאתכם ולאוספן 

 לפני הנסיעה לשדה התעופה.

 הכנס מיקום :, Lomonosov Moscow State University Faculty of Law 
ul. Leninskiye Gory, 1, к. 13-14, Moskva, 119234  

 Universitet: ביותר הקרובה המטרו תחנת

o בנייןב כנסיםה אולםהמושבים יתקיימו ב A ,2 קומה .( מושבים מקביליםBיתקיימו ) בחדר b412 

 מקרןבשני החדרים יש יהיה שילוט במקום. . Aהגישה במעלית מתוך בנין . 4 קומה, Bנין בב

 .למצגות

o  הארוחות הכשרות יוגשו בקפיטריה הסמוכה לאולם הישיבות, למחזיקי תג הכנס. תגים הוכנו גם

 עבור בני הזוג/אחרים שרכשו את חבילת הכנס.

 

 ברחוב נסיעה: יכלול שלישי ביום: הסיור בעיר יורס Tverskaya - כיכרטיול ב, מוסקבה של הראשי הרחוב 

, לניןספרית ו בולשוי תאטרון. St. Basil וקתדרלת GUM ההיסטורי המוזיאון, הקרמלין מגדלי עם אדומה

. הניצחון בפארק טיול, הניצחון שער, Vorobyovy Goryמ  תצפית, Novodevichy מנזר, Patriarchal גשר

 .Museum of Russian Impressionism סיור

 בו יתארח הכנס בערב יום ג' כתובת בית הכנסת: 

 Choral Synagogue: Bolshoy Spasoglinischevskyi per., 10/1,  Moscow 

 ועניבה )לגברים(. חשוב  חליפה – חגיגי-פורמלי הוא זה לערב הלבוש קוד: היהודי במוזיאון גאלה ערב

 זמן די לאפשר מנת על שונתה התוכנית .מתאימים בגדים הביאו נאא. כך להקפיד על שלנו מארחיםל

 .במלון לעצירת התרעננות

 Obraztsova St., 11, build. 1A, Moscowכתובת המוזיאון: 

  לכל מקום.  אתכם דרכון לקחתהקפידו אנא 

  ביטוח בריאות מתאים. רכשואנא 
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