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טיול ליומיים בצפוןטיול ליומיים בצפוןטיול ליומיים בצפון
בימים רביעי-חמישי י"ט-כ' בחשון ה'תשע"ד 23/24.10.2013

נצא לטיול בן יומיים כולל לינה בקיבוץ הגושרים  מה בתוכנית : 
יום ד: 

08:15  יציאה מאשקלון מרחבת החנייה של היכל הספורט
הגעה ליוקנעם לארוחת בוקר במסעדת "בליקר בייקר", המשך נסיעה לצומת המוביל לאורך דרך נוף  מדהימה עד צוק     

מנרה, נסיעה ברכבת הצוק. המשך נסיעה לאורך כביש המערכת בצידו המערבי, נעצור מעל עמדת האו"ם להסבר
והיסטורית הישובים באזור לבנון. נבצע סיור בתוך הקיבוץ, נעלה לתצפת על עמק החולה ונעשה קטיף עצמי של 

תפוחים. נרד ברכבל הארוך ביותר בארץ בקיבוץ מנרה במרומי רכס נפתלי. משם ניסע למלון הגושרים לקפה ועוגה, 
התארגנות בחדרים, ארוחת ערב ובילוי במתחם.

יום ה :
לאחר ארוחת הבוקר ופינוי החדרים, נעלה לרמת הגולן, נווה אטיב, קלעת נמרות, תצפית על החרמון ונמשיך לברכת
רם. נגיע לקצרין וסלוקיה, נלך הליכה קצרה לאורך זרימת המים של מעיינות מי עדן ונרד מהגולן לכינרת דרך כורסי

נגיע לארוחת צהריים במסעדת הדגים בעין גב ונשוב לאשקלון דרך בית שאן מגידו לדרך כביש  6
הרשמה ועלויות:

המחיר לאדם בחדר זוגי  620 ₪ 
מחיר ליחיד בחדר:        615 ₪   

מחיר לשלישי בחדר:     745 ₪ 
ההרשמה תתבצע במשרדי הסניף בלבד בעט התשלום ולא יאוחר מ 17/10/2013 או גמר מלאי החדרים.

אופן התשלום:
צק על סך 250 ₪ לפקודת צוות לתאריך 20/10/2013  ליחיד/ה א. 

היתרה על סך 370 ₪ בכרטיס אשראי לפקודת טיולי איילה. (טופס ימולא במשרד)  ליחיד/ה  ב. 
המחיר כולל: לינה על בסיס חצי פנסיון, אוטובוס צמוד ומדריך, ארוחת בוקר ביום הראשון וארוחת צהריים ביום השני

                         נסיעה ברכבת הצוק וירידה ברכבל.

לתשומת לבכם: המקומות מוגבלים, כל הקודם זוכה, הישיבה באוטובוס מסומנת לפי סדר הרישום.
                               ביטול עד 7 ימים ממועד האירוע יחויב בתשלום מלא.

חשוב לדעת:  יש להצטייד בנעליים נוחות להליכה, כובעים, מים וביגוד בהתאם למזג האוויר בעונה

התנדבות:  אנו מבקשים מתנדבים לשעת חרום לחלוקת מסכות והדרכות לתושבים (השתלמות תינתן בהתאם)
                    חברים שטרם העבירו לנו מיילים לצורך קשר יעיל מתבקשים להעביר בהקדם.


