טיול מס  17יום שני 7207907970
טיול ביענקל'ס שטעטל בכפר חסידים

ומפרץ חיפה

אופק תיירות מתכבדת להזמין אותכם לסיור במוזיאון העיירה היהודית ,יענקל'ס שטעטל בכפר חסידים ובאתרים נבחרים
במפרץ חיפה
אנחנו נסיעה אותכם באוטובוס המפואר של החברה .לאורך כל הדרך אנחנו נפנק אותכם שתיה קרה ,קפה ותה ,עוגיות
והפתעות.
7:30נצא בבוקר לא לפני שהגשנו לכם שתיה וכיבוד .ניסע לאורך כביש  6לכיוון כפר
חסידים.
0:99-79:69המארח שלנו גדי יעקב יקבל את פנינו עם קפה תה ובייגלה חם .אתם
מוזמנים לאכול את ארוחת הבוקר על שולחנות במבנה המדהים
שאופק תיירות תגיש לכם עם קפה תה ובייגלה חם .
לאחר ארוחת הבוקר יציג המארח את השטעטל היהודי תוך הצגה כשהמוזיאון מהווה
תפאורה מרגשת .נמשיך

למרכז המבקרים של קבוצת בזן
מזמין אתכם למסע רב חושי ומרתק מרכז המבקרים החדש של קבוצת בזן
.בעקבות הנפט
מרכז המבקרים ממוקם בלב ה"לבניה" ,מבנה ייחודי ואדיר ממדים ,אשר
.

שימש בעבר כמתקן לקירור מים הנצרכים בתהליכי הזיקוק

במרכז המבקרים של קבוצת בזן ,מצפה לכם חוויה לימודית מעניינת ,
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.מאתגרת ורבת הפתעות  ,המועברת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר
הנכם מוזמנים לראות וללמוד את רזי תהליך הזיקוק ,להכיר את השפעת הנפט ומוצריו על חיינו
המודרניים  ,להיחשף להליכי הייצור ה ש ו נ י ם והמגוונים  ,לראות  ,לחוש ולהתפעם מתעשייה
אנרגטית מפוארת ,המניעה תעשיות רבות אחרות.
המשך נסיעה .

לפארק מעגן הדיג
פארק נחל קישון בשפך הנחל למפרץ חיפה ,משתרע לאורך חצי
הקילומטר האחרון של הנחל ,על שטח של  33דונם ,בתחום
העיר חיפה .הפארק הוקם ביוזמת רשות נחל הקישון ובשיתוף
גורמים נוספים בשנת  .1002תכנון הפארק שהינו פארק עירוני
אינטנסיבי ,בוצע על ידי משרד אדריכלי הנוף החיפאי "מילר-
בלום" והוא כולל שלוש גבעות מגוננות ומטופחות הצופות לנחל
רחב הידיים .בעונת הנדידה ניתן לצפות במאות עופות מים ,ביניהם :הקור מורן הגדול ,אגמיות,
 .אנפות המגיעים למורד הנחל העשיר בדגים.
ארוחת צהרים בקיבוץ לוחמי הגטאות
.לאחר ארוחת הצהרים
נשים פעמינו לחיפה .נבקר בואדי נינסנאס ,כאן נפגשות התרבויות המגוונות שמרכיבים את מרקם האוכלוסייה
החיפאית ,זהו כור ההיתוך החברתי שחוצה בין תרבויות ,בין דתות ובין עדות .ואדי ניסנאס הוא המודל הלאומי לדו קיום
בשלום .כאן פעלו זה לצד זה אמיל חביבי ,תופיק טובי ,מאיר וילנר ,משה סנה ואחרים .כאן נולדה האהבה הבלתי
אפשרית בין אמיל תומא הסופר הערבי ובין חיה תומא אומנית הקרמיקה .נטייל ברחובות הואדי ונחשף לסודותיו.
השוק של הואדי מביא את מגוון הריחות ,הצבעים והטעמים של העדות השונות ומציע לנו
חוויה קולינרית יוצאת דופן .ירקות ,פירות ,מאפים ,בישולים ,ממתקים וכמובן פלאפל ,חומוס
וקפה עם הל .אתם מוזמנים להריח ולטעום מכל הבא ליד .תגלו שהמחירים שווים לכל נפש.

המחיר לגמלאי  ₪ 761לבת זוג  ₪ 721לאורח  799ש"ח
פרטים אצל רכז טיולי יום גל משה נייד 919-6314740
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