
 

 29.05.2017             לכבוד: 
 חברי סניף צוות בקעת אונו

 נופש וטיולים בצפון מלון רמות
 רביעי -ראשון ימים   1720.60.14-11

 ברחבי הכפר פינות חמד, שבילים ומשטחי דשא ירוקים ופורחים,.  למרגלות הגולן ליד הכינרת על גבעה עם נוף מדהים לכינרת כפר נופש  יפהפה 
בריכת שחייה חצי אולימפית פתוחה ומחוממת  על  ,חדר כושר ,מסעדה פנורמית , בר, לובי ינות תצפית מרהיבות אל נופים עוצרי נשימה. מרפסות ופ

, מקרר, טלויזיה, פינת קפה בחדרים :  ועוד. הצוק עם נוף מדהים לכינרת משטחי דשא, כסאות נוח, מיטות שיזוף, פרגולות , סככות צל, סנייק בר
 שיער , כספת. מייבש

 

 יום ראשון  11.06.2017
 , נסיעה צפונה, הפסקת בוקר )ע"ח המטייל( בצומת אלוניםיציאה 07:30

  הוד מוטי האלוף של לזכרו שאן בית ועמק כנרתה  על מרהיבה תצפית נקודת - הוד למצפה עליה **

של רכבת העמק, אשר קישרה  כאן הייתה אחת התחנות החשובות ביותר -בתחנת הרכבת המשוחזרת בצמחסיור  **
 )ע"ח המטייל(   צהריים בצומת צמחארוחת   בין ישראל למדינות השכנות בתקופת המנדט הבריטי.

, כאשר מטוס קל מסוג פייפר התרסק 1954הוא אסון תעופה שהתרחש ביולי  אסון מעגן – ביקור בקיבוץ מעגן **

 .25איש ונפצעו  17גן. באסון נהרגו לתוך קהל שנכח בטקס זיכרון לצנחני היישוב בקיבוץ מע
 הגעה למלון והתארגנות בחדרים. **

 ארוחת ערב במלון , ערב בידור במלון  19:00
 

 יום שני  12.06.2017
 במלון ארוחת בוקר 07:00-09:00

 השביל החדש נבנה בחלק הנחל אשר רגל אדם  נסיעה לשמורת הטבע "בניאס",יציאה לטיול מודרך:  09:30
בו עד כה. עתה, לראשונה, האזור הפראי ייחשף לקהל הרחב, לאחר שעל קירות הבזלת השחורים והזקופים נבנה לא דרכה 

מטר אורכו של הגשר והוא מכניס את המטיילים אל שאון הנחל השוקק  80לאורך הנחל ומעל הקניון הצר.  גשר עץ העובר
  הירידה לשמורה עם נעליים סגורות  חיים, במיוחד בימים אלה, לאחר גשמי הברכה, שהביאו לזרימה המרשימה.

משלב הביצים המופרות ועד למשקל  עם תהליך גידול דגי הפורל, החל תחווייתיהכרות  ביקור בחוות דגי הדן **

המתאימות לשלבים שונים  תבריכות, החל מבריכות לדגיגונים הקטנטנים, ועד בריכו 45בחווה  .גרם לשיווק  550של
 . ובקרה מתקדמים של גידול הדגים, בריכה מיוחדת לגידול דגי ענק ומתקני טיפול

 ארוחת צהריים עצמאית )ע"ח המטייל(
 לון קפה ועוגה במ 16:30
 ארוחת ערב במלון , ערב בידור במלון 19:00

 

 יום שלישי 13.06.2017
  במלון ארוחת בוקר 07:00-09:00

  .(ותכשירי יופי )מפעל להפקת שמן זית ביקור בבית הבד של הגולן שבקצרין 09:30

כליך "קוטפים ואוכלים כנפשך שובעך ואל  -סלסלה לכל משתתף במושב אודם+חוויית קטיף דובדבנים  **
  לא תיתן..." )אלא בתשלום(.

 צהריים )ע"ח המטייל( וחזרה למלון. ארוחת קשתות רחבעםוב ר בנטל,ביקור בה 
 ארוחת ערב במלון , ערב בידור במלון 19:00

 

 יום רביעי 14.06.2017
 ארוחת בוקר במלון 08:00-09:00

 פינוי חדרים , מזוודות באוטובוס.  09:30
ומפל  ביקור בגמלא, )המצדה של הצפון(, תצפית על קינון הנשרים :יציאה לטיול מודרך 10:00

 .)המוצב שנפל בידי הסורים ביום הכיפורים(סאקי -וביקור בתל א גמלא
  חזרה למלוןלאחר הסיור   

 ונסיעה חזרה לתל אביב.  ארוחת צהריים במלון 13:30
  ונסיעה חזרה הביתה   **

              
 התוכנית ניתנת לשינויים.

 ₪  1410  בחדר זוגי יש צוות/בת זוג מחיר לא
 המחיר כולל:

  ימים על בסיס חצי פנסיון  4לילות,  3אירוח 
 ימים 4-אוטובוס תיירותי ל 
 ימים  4-מדריך מוסמך ל 
  ארוחת צהריים במלון ביום העזיבה 

 פעם אחת קפה ועוגה במהלך האירוח  

  

  ביקור בתחנת הרכבת המשוחזרת בצמח 

  הבניאס סיור בשמורת 
 קטיף דובדבנים באודם + סלסלה לכל משתתף 
  סיור בחוות דגי דן 

 ביקור בגמלא 
 

      
 בברכה

 הנהלת סניף צוות בקעת אונו


