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9-11.11.2021 

, בחיק הטבע במלון בוטיק המקום האידיאלי ליהנות מהשקט והטבע, לטעינת אנרגיות חדשות. נופש 
ומסלולי טיולים בכל ימות השנהבמרכזו של עמק החולה ושלל מקורות מים , הירוק

 

 
 ים מיוחדוחוויות    ביקורים

הרצאהארגון ערב בידורי ביום הראשון במקום/בנוסף ל  
ראש העיר פי מר אביחי שטרן, ביקור בקרית שמונה וסקירה על העיר מ  

אג'ר, בליווי חבר האיגוד חסן מרהג' העלווי ר  בכפרביקור   
בבריכות דגי החדקן ליצור קוויאר ביקור בקיבוץ דן,   

 תוכנית מעודכנת תצא בהמשך למשתתפי הסיור 
 היום הראשון 

07:30  - יציאה באוטובוס מפואר עם  חברת אופק תיירות. בעלייה לאוטובוס יוגש למטיילים קפה, תה 
 עוגות ושתייה קרה.   
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   במהלך כל  הטיול שתייה קלה ופינוקים למטיילים. פירות העונה, פירות יבשים, סוכריות ועוד. 

חברת  .. עצירה בדרך לארוחת בוקר עצמאית בצומת מגידו6נסיעה דרך כביש 
תה ועוגיות.  ,אופק תדאג לקפה  

 .מוזיאון חצרותלהמשך לכפר תבור ו תצפית וסיפורי תנ"ך   - גבעת המורהביקור ב
למתחם החדש על גדות הכנרת בצומת מגדל ארוחת  נסיעה   . האיכרים וסיפור בתים 

. , במרכז קניות בצומת עמיעד באופן עצמאיים עצמאיתי צהר  
   .סיפורה של משמר הירדן הישנהנסיעה למשמר הירדן ו 

ִמְׁשַמר ַהַּיְרֵּדן הייתה מושבה שהוקמה בגליל העליון בזמן העלייה הראשונה. 
המושבה הותקפה על ידי הסורים, נכבשה ונחרבה במלחמת העצמאות והייתה 

הנקודה היחידה בארץ שלא שוקמה בידי תושביה אלא נבנתה מחדש בידי 
צאצאי המייסדים. בעת שתושבי המושבה ישבו בשבי אחרים שלא נמנו עם  

 הסורי, הוקם על קרקעות המושבה קיבוץ גדות.
 15:00  - הגעה למלון.  כל החדרים הם סוויטות מפוארות. 

 19:00  - ארוחת-ערב בחדר האוכל. ארוחה בשרית מעולה ממיטב המאכלים של שף מקצועי וידוע. 
 21:00  - ניפגש במועדון לערב הרצאה על ההתיישבות של קיבוץ יסוד המעלה ושתיית יין ופיצוחים. 

 
 היום השני 

 07:00-09:00 - ארוחת-בוקר מפנקת בחדר אוכל של המלון  
 09:30  - יציאה ליום טיול. נתחיל עם מפגש הנחלים ונמשיך להר צפייה במטולה.  

בפסגת הר צפייה שבמערב מטולה משתרע מצפה דדו - מצפה נוף עוצר נשימה שמספק מבט אל  
מרחבי הגליל העליון, הרי הגולן והחרמון ותצפית אל עבר דרום לבנון. נבקר בפארק המעיין. נ י סע 
לאורך נחל עיון על גבול לבנון עד למפל הגדול. נגיע למצפה לירן וניפגש עם אב שכול שיספר לנו   

 סיפורים מרגשים. 
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נגיע לתצפית מרהיבה על עמק הח ולה, קריית שמונה, החרמון וצפון הגולן. ברחבת המצפה מוצבת 
תחנת שמע עם הסברים על הנוף. באתר סומן שביל ועל הסלעים הטבעיים הוטבעו לוחות קרמיקה 

עם ציורי קומיקס שצוירו על ידי לירן, בן קריית שמונה ולוחם סיירת אגוז, שנפל במלחמת לבנון 
השנייה (יולי 2006). סמוך למצפה, הכשירה קק"ל חניון. עמדה קולית מספרת את סיפורו האישי  

 ואת סיפור מלחמת לבנון השנייה.
 הפסקת צהרים עצמאית בביג קריית שמונה.

 בדרך למלון נבקר בגן הפסלים, בכפר סולד ובמפעל הגרביים בלהבות הבשן.
 חזרה למלון לקפה ועוגה. 

 שימוש במתקני המלון.  
 19:30  - ארוחת ערב

 20:00  - ערב בידור על פי תוכנ ית המלון. 
  

 היום השלישי  
 07:00-09:00 - ארוחת בוקר.

 
 10:00  - פינוי חדרים ונסיעה ליום טיול בדרך הביתה. 

, מוצרי  משם ליקב רימון לטעימות ואופן היצור של יין מרימונים ,און הרעות במצודת כוח ינתחיל במוז
.קוסמטיקה ומוצרים רפואיים מרימונים  

. " סבא חביב" ביקור במרכז מבקרים בית הבד בקיבוץ פרוד  .נעבור בכפר הצ'רקסי בריחניה  
נטעם מהזיתים השונים ונשמע הרצאה  .שמן זית וסומסום ,נתכבד בפוקצ'ות עם לבנה ,במקום

יינת ממוצרי הזיתים.מענ  
 תינתן האפשרות לרכישת מוצרים במחירי המפעל שווה.

 נסיעה הביתה.
 

מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה!  -מהרו להרשם   


	המקום האידיאלי ליהנות מהשקט והטבע, לטעינת אנרגיות חדשות. נופש במלון בוטיק, בחיק הטבע הירוק, במרכזו של עמק החולה ושלל מקורות מים ומסלולי טיולים בכל ימות השנה

