יום רביעי 27.3.2019
טיול מס 59
 -7:30יציאה ממתחם תע"א באוטובוס מפואר עם מדריך מחברת אופק תיירות .בעלייה לאוטובוס
יוגש למטיילים קפה ,תה עוגות ושתייה קרה.
במהלך כל הטיול שתייה קלה ופינוקים למטיילים .פירות העונה ,פירות יבשים ,סוכריות ועוד.
נסיעה דרך כביש .6

עצירה בדרך לארוחת בוקר

עצמאית .חברת אופק תדאג לקפה ועוגות.

המשך נסיעה לאי השלום.
אי השלום הוא הזדמנות לסיור חווייתי הכולל קפיצה קטנה לחו"ל
(ירדן) ,בלי ויזה .הביקור כולל גם סיור בשביל הסכרים שבירמוך
וב"גבעת הפרחים שנקטפו" – מדרון מטופח ועטור פרחים ,המנציח
את רצח הבנות מבית שמש ב"אי השלום" שבנהריים .קק"ל מסייעת
לאורנה שמעוני לטפח את האנדרטה המיוחדת ,שהיא כולה יציר
כפיה.
בסיום הביקור באי השלום שכולל את מתקן חברת החשמל "נהריים"
של רוטנברג ניסע לפארק המעיינות.
טיול בפארק המעיינות ברכבים ירוקים (נהיגה עצמית)
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בפארק נטייל בין מעיינות יפיפיים :מעיין עין שוקק הפסטורלי ,עין מודע ונחל הקיבוצים,
נצפה בשטחים חקלאיים ,בריכות דגים ,תעלות מים ואתרים הסטורים וארכיאולוגים.
פוגעים בחי ובצומח .הפארק פתוח רק לרכבים ירוקים שהנם רכבים חשמליים שאינם
הציפורים ,הצמחייה הטבעית ,הנוף וכמובן המעיינות הטבעיים
והנחלים הזורמים ילוו אותנו
בטיול ויעניקו לנו חוויה בלתי נשכחת.
משך הטיול כשעה וחצי ,נהיגה עצמית לבעלי רישיון נהיגה.
ארוחת צהריים ב"חברותא" בניר דודו -בסגנון הקיבוצי
ב"חברותא" ארוחות בשריות ,כשרות ואיכותיות ,המוגשות במזנון
במבנה חדר האוכל ההיסטורי
של קבוץ ניר דוד .המבנה מוקף במדשאות וגינות יפהפיות
ולאחרונה עבר חידוש ועוצב בסגנון כפרי  -מודרני.
בסיום ארוחת הצהריים :הליכה קצרה לגדות הנחל האסי.
 18:00זמן משוער להגעה חזרה לתעשייה האווירית.

המחיר  ₪ 140לגמלאי  ₪ 190,לבת הזוג ₪ 205 ,לאורח
ההרשמה במזכירות בטלפון ,פקס,מייל כפי שמצויין באתר ובגמלאון בדף ועדת טיולים ונופשונים
פרטים אצל רכז טיולי יום גל משה נייד 050-3654249

אופק תיירות והפקת אירועים מקבוצת לשד צנובר
טל , 09-7663331 .פקסofek_metaylim@013net.net ,09-7663332 .
כפר -סבא ת.ד  2337מיקוד 44641

