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טיול לצפון * קטיף דובדבנים 
דמי השתתפות ליחיד 160 ש"ח, לזוג 320 ש"ח

 מס' אישי                 דרגה                    שם משפחה                     שם פרטי                    טל' בבית                       טל' נייד

אני מאשר השתתפותי בטיול לצפון                בתאריך      5.6.17  .1
רצ"ב המחאה ע"ש צוות נס�ציונה ע"ס                                     ש"ח עבור            זוג          בודד. מס' המחאה                          לתאריך     28.5.17   .2

צוות

∞∞∫∑  יציאה מלוד מקניון סנטר ליד בנק הפועלים

∞∞∫∑  יציאה מרמלה ליד משרדי חברת ההסעות זßק יולזßרי רחß הרצל מול תחנה מרכזית

∞∞∫∑  יציאה מנס ציונה קרית התרבות ©תחנת אוטובוס® 

Æהמשך נסיעה לרמת הגולן  Æארוחת בוקר עשירה במלון ”עדן אין“¨ מזנונים  ∏∫≥∞

Æהדובדבן כאן הוא עסיסי¨ מתוק ואדום Æ®קטיף עצמי של דובדבנים ≠ ”קטיף עין זיון“ ©או פירות יער בעונה ±±∫∞∞

 Æקטוף חופשי ואכול° ≠ שי סלסלה לכל משתתף

Æ“במידה ולא יהיה צפוף והרבה מטיילים נוכל להתכבד ולבקר ב“בוסתן הגולן

ווסט ©בערבית ≠ מרכז® ≠ מכאן נמשיך למרכז הגולן לפארק ארמון האמיר על פסלי הבזלת המרתקים שבו ¨ כמו גם שרידי ארמונו 
Æשל האמיר הבדואי¨ פלגי מים ואגם

מרכז התבלינים הצפוני ≠ בלב האתר נמצא מעבר לשפע תבליני הצפון האלפיני נמצא שם את הפירות המסוכרים¨ בקלאווה 
Æ®ותכשירי שמחת חיים ה“היא“ שמקורם בדמשק¨ כטוב ליבנו בתה היסמין ובתמרי פלמירה ©תלוי בזמן העומד לרשותנו

Æהפסקת ארוחת צהריים עשירה במלון ”כפר בלום“ ≠ הגשה עצמית ±¥∫≥∞

בתפריט∫ מבחר סלטיםØניגובים¨ מנות ראשונות¨ מרק השף¨ מנה בשריתØעוףØדגים תפריט צמחוני ©הזמנה מראש®

ÆפירותØקנקני מים קרים¨ לחם פרוס¨ קינוח מתוק

∞∞∫∑± נסיעה חזרה הביתה

Æרמלה Ø לוד Ø הגעה משוערת לנס ציונה ±π∫∞∞

דואר אלקטרוני

מחיר למשתתף∫ ∞∂± ₪ ליחיד¨ ∞≥≤ ₪ לזוג לאחר סבסוד ¢צוות¢ 
חשוב° אין לשלוח מזומנים¨ רק המחאותÆ את ההמחאות יש לרשום לפקודת צוות נס ציונהÆ לשלוח 

בדואר רגיל¨ לא לשלוח בדואר רשום°°
המחיר כולל∫ אוטובוס מפואר צמוד ©µµ מקומות®¨  נסיעה בכביש ∂ הלון חזור¨ ארוחת בוקר¨ ארוחת צהריים¨ קטיף 

Æדובדבנים
מס‘ המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה° ההרשמה לחבריØחברות ”צוות“ ובניØבנות זוגם בלבד°

≤∏ÆµÆ±∑ ≠ההרשמה תתבצע על גבי הספח הרצ“ב עד תאריך ה
יתכנו שינויים במסלול הטיול
יש להצטייד בכובעים ושתייה

5.6.17 יום שני, י“א סיון תשע“ז, 
במסגרת הפעילות התרבותית של הסניף ¨ ייערך יום טיול בצפון

אל מאיר שוסטר
רח‘ גבעתי 4/6

נס ציונה 7409118

ארגון גמלאי צה¢ל

מחוז יהודה
 סניף נס ציונה ≠ רמלה ≠ לוד ≠באר יעקב
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