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חברות וחברי צוות שלום!
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חברות וחברי צוות שלום !
בימים ראשון – רביעי כ"ז סיוון תשע"ח 10/06 – 13/06 – 2018
נצא לטיול בן  4ימים למלון "פסטורל כפר בלום"

הרשמה ועלויות:
מחיר לאדם בחדר זוגי ₪ 1500
ההרשמה תתבצע במשרדי הסניף בלבד עם התשלום ולא יאוחר מ  03/06/2018או עד גמר מלאי החדרים.
אופן התשלום:
א .צ'ק על סך  ₪ 600לזוג לפקודת "צוות" לתאריך 03/06/2018
ב .היתרה על סך  ₪ 2400לזוג ישולם בכרטיס .אשראי לפקודת "אשת טורס" )טופס ימולא במשרד(
ג .לא יתקבל מזומן.
המחיר כולל:
 3לילות על בסיס חצי פנסיון
פעם אחת קפה ועוגה
מפגש עם מנהל בי"ס בכפר הבדואי ערב אל ערמשה
אוטובוס  +מדריך צמוד )חיים מטרי(
לתשומת לבכם :מס' החדרים מוגבל כל הקודם זוכה .הישיבה באוטובוס על פי סדר הרישום.
חשוב לדעת:
יש להצטייד בנעליים נוחות להליכה ,כובע ,מים ,וביגוד בהתאם למזג אוויר בעונה.
תנאי ביטול :עד  14ימי עסקים ממועד האירוח יחויב בתשלום.
יתכנו שינויים בתכנית הטיול.
הערות כלליות :החברים מתבקשים לעדכן את המשרד בכל שינוי :מייל ,כתובת ,טלפונים.
שוב פונים אליכם חברים שטרם העבירו לנו את המיילים שלכם לעשות זאת בהקדם
החל ממכתב זה התקשורת "בצוות" תיעשה רק דרך המדיה.
בברכה¨
מלול עמרם יו“ר הסניף
בברכה

מלול עמרם יו"ר הסניף

לו"ז משוער:
היום הראשון 10/06/18
יציאה מאשקלון נסיעה צפונה לארוחת בוקר
07.30
ארוחת בוקר עצמאית בקניון אור עקיבא
נסיעה לפארק נחל חדרה -סיור לאורך הנחל
סיור רגלי על תל יוקנעם
בית עלמין בנהלל
הגעה למלון
היום השני 11/06/18
יציאה לטיול – לאחר ארוחת בוקר
09.30
תצפית קיבוץ מייצר תצפית לכיוון הירמוך וסוריה
הפסקת שירותים באוונובה
סיור במעיינות "עין סלוקיה"
ארוחת צהריים עצמאית בקצרין
צומת האמיר )וואסט(
הגעה משוערת למלון
16.00
היום השלישי 12/06/18
יציאה לטיול ,לאחר ארוחת בוקר במלון
09.30
עלייה למצפה בנייה – תצפית על צפון החולה ,החרמון והר דב
המשך נסיעה על כביש הצפון עליה להר אדיר – תצפית על דרום לבנון
נסיעה למערת פער – הסבר על הבולען ומסלול הליכה קצר
הפסקת צהריים עצמאית בחורשיים
מפגש עם מוחמד מזעל מנהל בית ספר בכפר הבדואי ערב אל עראמשה
הגעה למלון
16.00
היום הרביעי 13/06/18
יציאה מן המלון – לאחר העמסת מזוודות
10.00
ביקור ב"דומוס גלילאה" בית הגליל בכורזים
סיור בתל מוטילה – מוצב בו נפלו  41חיילי גולני
ארוחת צהריים עצמאית בקניון ביג טבריה
תצפית ממושב שרונה – לעבר בקעת יבנאל ,בעקבות מבצע "מייקלברג"
נסיעה הביתה לשלום
16:00
הערות
 עם קבלת אישור נוסיף אתרים
 נא לדייק ביום היציאה לטיול

