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יומיים בצפון עם מלון אחוזת אוהלו,
והחרמון
טיול מס – 55ימים שני/שלישי 4-5/2/2019
 7:30יציאה באוטובוס מפואר עם מדריך מקצועי צמוד .בעלייה לאוטובוס
יתכבדו המשתתפים בשתייה קרה ופינוקים לכל הדרך.
נסיעה דרך כביש  6עד לצומת מגידו לארוחת בוקר עצמאית
חברת אופק תיירות תכבד את המטיילים בקפה
עוגיות ושתייה קרה.
המשך נסיעה לגלבוע .נוף ,וסיפורי התנ"ך ילווה אותנו
בהר הגלבוע
תצפית מהר ברקן על עמק יזרעאל ועמק בית שאן..
נטייל בין הפריחה המיוחדת בתקופה יפה של העונה .
המשך נסיעה להר ברקן לסיור במפעל ליצור חשמל-
בשיטה חדשה של שילוב אנרגיה הידראולית ושבשבות
המופעלות על ידי הרוח המייצרות חשמל לכול אזור בית שאן .הסיור מודרך
ומרתק.
נמשיך לפארק נהריים:
במפגש הנהרות ,בסמוך לקיבוץ אשדות יעקב ,נמצאים אתר המשלב טבע
ובו סיפורו של מפעל ,ונוף עם מורשת והיסטוריה נהריים"-אשדות יעקב
החשמל הראשון בארץ ישראל שהוקם ע"י "הזקן מנהריים" וכן ,אתר
ההנצחה לזכר שבע הבנות מבית שמש אשר נרצחו בפיגוע ב 13/3/1997
משלב הליכה עצמאית וקלה ,כולל הדרכה – שביל הסכרים החדש
מקומית ,תצפיות מרהיבות ביופיין ,החל מתצפית דק מעץ אל עבר 'אי
השלום' ,גשר הרכבת ,שער המלכים ,הגשרים העתיקים וסכר האגם
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שנפתח לאחר עשרות שנים והפך לאטרקציה תיירותית קסומה ,סכר העודפים ולסיום ,אל עבר
..מיוחדת ויפהפייה.
,
 16:00הגעה למלון אחוזת אוהלו .
בין נופיהם הקסומים של הכנרת והרי הגולן ,שוכן לו כפר
הנופש "אחוזת אוהלו" ,שהינו אתר פסטוראלי ויפיפה ,הטובל
מיקומו הייחודי של כפר הנופש בצפון. ,במדשאות רחבות ידיים
על כביש  ,90הופך את המקום לנגיש ונוח עבור נופשים
המחפשים בית מלון בכנרת.
קבלת חדרים והתארגנות בחדרים.
 18:30ארוחת ערב על שפת הכינרת חוויה גסטרונומית
 21:30נסיעה ללילות שאן (תלוי בתנאי מזג האוויר).
"

היום השני לטיול
 7:00ארוחת בוקר במלון פינוי חדרים ויציאה ליום טיול.
8:30יציאה באוטובוס מפואר עם מדריך לחרמון בדרך לחרמון נעצור במפלי סער.
במקום נערוך מסלול הליכה קצר עד המפל.
נסיעה לחרמון וכניסה לאתר .בילוי בחרמון כ 3 -שעות
(גמיש).
עלייה לרכבל בתוספת תשלום.
לאחר הבילוי בחרמון יתכבדו המשתתפים בתה חם
בשתייה חמה ופירות העונה.
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נסיעה דרך מסעדה לאל אלרום לסרט מיצג קרב עמק הבכא
המיצג של מהלכי הקרב וגבורתו המרגש מספר את סיפור הגבורה של קרב "עמק הבכא"
במלחמת יום כיפור .בסרט המחודש והמרשים מצליחים המח"ט יאנוש ,המג"ד קהלני ושאר
הלוחמים בעדות אישית ובאמצעות תיעוד אותנטי שזור אנימציה והדמיות מתקדמות להביא
.שחזור מעורר השראה
המיצג האיכותי מוקרן באיכות ומלווה באפקטים קוליים במערכת הסראונד של אולם הקולנוע של
קיבוץ אל-רום בעזרתם ניתן להכניס את הצופים לחוש חלק מן התחושות שחשו הלוחמים בקרב.
זהו שיעור של היסטוריה ומורשת קרב המדגישים את תעצומות הנפש של הלוחמים ,עז רוחם,
.המופת והדוגמא האישית
.בסיום נרד אל נחל הדן ,הבניאס והחצבני לצפייה בזרימת הנחלים בעונה זו
נסיעה הביתה .בדרך נעבור בישוב כלנית לבית בד עתיק .נתכבד במבחר פוקצ'ות הנאפות
במקום .נשמע הרצאה אודות יצור שמן הזיית ומוצרו תינתן אפשרות לרכישת מוצרים .

המחיר ליחיד בחדר זוגי לכול המכלול
המחיר לבודד בחדר לכול המכלול
אופק תיירות

 ₪ 590כולל מע"מ
 ₪ 870כולל מע"מ

מקבוצת לשד צנובר
גבי ורדי 053-4411346
ofek_metaylim@013net.net
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