
 

 

 סילבסטר בגולדן קראון נצרת 

29/12-1/1/2020  
 צוות רמת גן

 מאיר היללבהדרכת 

 איתן ווליכמן –ראש קבוצה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 יום ראשון  – 29/12/2019
   

 08:00  מחניון סן מרטיןיציאה 

 09:00-09:30 – הפסקת בוקר בארומה עין שמר 
 10:00-11:00 -   )ביקור באנדרטת משמר הגבול ) בתיאום מראש 
 11:00-13:00-  חריש ביקור בתצפית קציר,  –סיור בעיר החדשה  –נסיעה לאורך גדר המערכת המזרחית 
 ברטעה, מי עמי, אום אל פחם, ואדי ערה 
 13:30-14:15 –  אלוניםהפסקת צהריים 
 14:30-15:00 –  ביקור בבית הקברות נהלל בתל שימרון –קאופמן , במידה והזמן יאפשר ביקור בפסיפס של ריכרד  –נסיעה לכפר יהושוע 
  קבלת פנים והתארגנות בחדרים –הגעה למלון 
 16:00-17:00 – קפה ועוגה 
  סאונה וחדר כושר –בילוי חופשי במתקני המלון 

 18:30-20:30 - במלון ערב ארוחת 

 יפורט בהמשך( ערב חברתי( 
 
 
 

 
 

 ח"ש 1,200  -  זוגי בחדר" צוות" ה/חבר

 ₪ 1,375 – זוגי בחדר מבוגר אורח

 : כולל המחיר

 פנסיון חצי בסיס על לילות 3 אירוח

 ההגעה ביום במלון ועוגה קפה אחת פעם

 השני ביום במלון צהריים ארוחת

 צמוד מדריך+  אוטובוס

 תנאי ביטול הנופש

לאדם הכלולים במחיר הנופש,  לא יוחזרו בביטול הנופש עד  ₪ 50דמי הרשמה בסך 

 .19.12.20יום חמישי 

 התשלום, כליוחזר  לאמעבר לתאריך זה 

 דמי ביטול מסך התשלום 25%אלא בהצגת אישור רפואי מתאים ואז ינוכו 

 7948061-03פרטים והרשמה נא לפנות לרויטל 

 בהרשמה יש להזדהות כחבר ב"צוות" ר"ג.

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 יום שני-30/12/2019 
 

 06:30-09:00  - במלון בוקר ארוחת 

 09:30 -  מהמלון יציאה 

  יער המצוי במדרון היורד מרכס פוריה לעבר הכנרת, היער נמצא ממערב ומדרום לעיר טבריה ואף בשטחי העיר עצמה,  –ביקור ביער שוויץ

 1927היער ניטע על ידי מחלקת הייעור של ממשלת המנדט הבריטי החל משנת 

  הישוב שעלה על הקרקע במסגרת העלייה הראשונה. "היסטוריה ומציאות יחד" –מסחה  –תבור  –נמשיך לכפר 

 12:00-13:00 –  נשמע על אודות ייצור המרציפן ממה עשוי ? ועל טעמיו... –מוזיאון המרציפן 

 13:30-15:00- במלון צהריים חזרה לארוחת 

 במתקני המלון סאונה וחדר כושר חופשי לוייב              

 00:19-00:17 "יציאה באוטובוס מודרך לטיול  "אור מעל נצרת 

 19:00-21:00- ערב ארוחת  

 )יפורט בהמשך( המלון בלובי בידור ערב              

 

 שלישייום  - 12/201931/
 

 06:30-09:00 במלון בוקר ארוחת 
 09:30 לטיול יציאה 
  על בקעת בית נטופה ובית רימוןתצפית והסברים  –נסיעה לסיור בדרך נוף בית רימון  11:00עד השעה 
 11:00-12:00 –  לעבר שפך נחל עמוד ומצוק הארבל –המשך נסיעה לתצפית ארבל בישוב רביד 
 12:30-14:00 –  אתר השאיבה של הכנרת. נקבל הסבר על ראשיתו של המוביל הארצי , אחד הפרוייקטים הגדולים של  –ביקור באתר ספיר

 מדינת ישראל הצעירה ונבקר בטורבינות הענקיות, השואבות מים מהכנרת ונעמוד על טיבן ומדוע הן בבטן האדמה 
 14:15-15:30 –  בביג טבריההפסקת צהריים 
 16:00 – חזרה למלון 

 בילוי חופשי במתקני המלון סאונה וחדר כושר                

 19:00-20:30 חגיגית ערב ארוחת 

 21:30  - "קנקני מיץ/מים ומליחים על השולחנות) יפורט בהמשך (  – "מסיבת סיום שנה 

  בחצות" "שמפניה  
  

 

 יום רביעי –01/01/2020
 

 06:30-09:00-  במלון בוקר ארוחת 

 10:00 - ועלייה לאוטובוס חדרים פינוי 

 11:30-12:30  מבנה מרשים וגדול הצופה אל הכנרת  –בית ספר של הכנסייה הקתולית  –ביקור בדומוס גלילאה 

  המשך נסיעה לאורך הכביש המזרחי של הכנרת נעצור במוצב נוקייב ונשמע את סיפורו של המקום ופעולת התגמול שהיה בו ביקור

 סיפור המקום –באנדרטת הטייסים הטורקים 

 14:00-15:00 – הפסקת צהריים בצומת צמח ע"ח המטייל 

  חנות תמרים ומוצרים נוספים... –"נקנח" בביקור בצל תמר 

  נסיעה חזרה הביתה לשלום 

 

 לשלום הביתה חזרה נסיעה

 לשינוי ניתן הטיול מסלול •

 

                   
 

 


