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יציאה מלוד מקניון סנטר ליד בנק הפועלים
יציאה מרמלה ליד משרדי חברת ההסעות זßק יולזßרי רחß הרצל מול תחנה מרכזית

 ∂ ßיציאה מנס ציונה קרית התרבות ©תחנת אוטובוס® לכביש מס
™™ הפסקה קלה להתרעננות בפונדק ¢דור אלון¢ ©ע¢ח המטייל®

ÆÆארוחת ערב במסעדת ¢שיפודי הכיכר¢ בית שאן ≠ כשרה בהגשה
Æבתפריט∫ בשרים ¢על האש¢ עשירה¨ תוספות חמות¨ מבחר סלטים¨ פיתות מהטבון¨ קינוח מתוק

Æנחמד ÆÆנסיעה ל¢גשר הבזלת¢ ≠ ביציאה מהעיר¨ המפל¨ וזרימת המים בנחל
חיזיון אורקולי בגן לאומי בית שאן ≠ ¢לילות שאן¢ ©בשעת החושך בלבד®Æ זהו מופע יחיד מסוגו בעולם¨ 

Æהכולל אמצעים וירטואליים המעניקים למבקרים תחושה כאילו הם נמצאים בבית שאן העתיקה
סיור לילי ייחודי שיכלול מיצגים אורקוליים מורכבים ויעניק לנו תחושת יישוב חי ותוסס ועדות להתרחשויות 
ניכנס בשערי העיר   Æנחזה בתוכנית אורקולית בתלת מימד Æהיסטוריות בעיר בית שאן לאורך אלפי שנים
ורחובות העמודיםÆ נפגוש את הדמויות שבאו מהסהר הפורה לסחר בשווקי בית שאןÆ נטעם ונתבשם בריחות 
תבליני השוקÆ נפגוש בדמויות הקמות לתחיה לאחר ∞∞∞≥ שנהÆ נבקר במראות בית המרחת לריחותÆ שמנים 
נצפה באחד ממופעי   Æזמן לפני רעידת האדמה דיוניסום בקפסולה של  נעמוד למרגלות מקדש   Æעתיקים

Æהעיר בתיאטרון הרומי
Æ∂ בכביש ÆÆבדרכנו חזרה הביתה ÆÆיציאה מ¢לילות שאן¢ ועתיקותיה

Æאחרי חוויה מרשימה ÆÆÆעייפים ÆרמלהØלודØהגעה משוערת לנס ציונה

חברים/ות יקרים/ות שלום רב!חברים/ות יקרים/ות שלום רב!
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