נופשון מטייל לגמלאי לשכת רואי חשבון
במלוןכפר הנופש רמות  3לילות  4ימים
תאריך –  12-15.5.19ימים ראשון – רביעי
גמלאים יקרים ,
הנכם מוזמנים לנופשון מטייל במלון רמות .התכנית הכוללת ארבעה ימי טיול
ונופשון במתכונת הנופשונים הקודמים שעשינו.
נשמח לראותכם בנופשון זה !
כתוצאה ממגבלה במספר החדרים כל הקודם זוכה !!
הנופש באחריות ניראד !
בברכת נופש נעים !
עוזי איזיביצקי
יו"ר גמלאי לשכת רואי חשבון
מלון כפר הנופש רמות  -הממוקם בצפון רמת הגולן וחולש על הנוף המרהיב של הרי הגליל והגולן.
המשקיף אל נופה המדהים של הכנרת  .המלון משתרע על שטח המוקף מדשאות ,גנים מטופחים ,
עצי חורש היוצרים חופשה באווירה כפרית ומקנים תחושת רוגע .
לרשות האורחים בריכת שחייה חיצונית טיפולי ספא ,חדר כושר .בחדרים ערכת קפה ומקרר .

המחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 1,635 -כולל מע"מ
המחיר מותנה במינימום  45משתתפים
המחיר כולל:
✓ אוטובוס תיירותי (עד  55מקומות) צמוד  4ימים
✓ מדריך טיולים מוסמך צמוד  4ימים
✓ אירוח על בסיס חצי פנסיון 3לילות  4ימים
✓ ארוחת צהריים פעם אחת
✓ קפה ועוגה פעם אחת
כניסות לאתרים :
✓ מוזיאון בית הרופא
✓ הרכבת ההיסטורית בצמח
✓ סיור בכפרים דרוזים עם מדריך מקומי
✓ "עמק הבכא" המייצג החדש
✓ אום אל קאנטיר -קשתות רחבעם
✓ מפעל קול שופר

מספר חדרים מוגבל כל
הקודם זוכה !

טופס הרשמה בדף שלישי בהמשך

להלן פירוט תכנית הנופש :

יום א' תאריך – 12.5.19
 – 07:00עליה לאוטובוס בדרך נמיר ליד חניון חנה וסע בקצה מסוף האוטובוסים
– 07:15נסיעה צפונה לארוחת בוקר ע"ח המטייל
תצפית על אנדרטת משמר הגבול  -אנדרטת משמר הגבול מנציחה את נופלי משמר הגבול מאז הקמתו ב 1953 -ועד
היום .האנדרטה ממוקמת בכניסה המערבית לואדי ערה  -נחל עירון ,ומהווה נקודת ציון בולטת על אם הדרך .במתחם
האנדרטה נמצא גם המרכז למורשת משמר הגבול.
נסיעה למנחמיה -מוזיאון בית הרופא
סיור מרתק ברחבי מנחמיה כולל סיפורים על התיישבות הראשונה  ,סיור במוזיאון "בית
הרופא והתיישבות" כולל סרט בו נראה ונגלה כיצד התחילה הרפואה מתחילת המאה ה-
 20והשפעתה על הרפואה של היום ,נביט מיער לוי אשכול על כול ההתפתחות הדמוגרפית
בעמק הירדן וכן על מפגש הגבולות ונופים נוספים.
ארוחת צהרים בצומת צמח  -ע"ח המטייל
מרכז מבקרים תחנת הרכבת ההיסטורית של צמח  -תחנת הרכבת של צמח ,הייתה
החשובה מבין תשע התחנות הטורקיות בקטע חיפה-צמח שהיה חלק משלוחת הרכבת
החיג'אזית מחיפה לדרעא .
נעלה דרך כביש חמת גדר למלון רמות.
קבלת פנים משקה קל חלוקה לחדרים
זמן לשימוש במתקני המלון
ארוחת ערב  ,תכנית בידור
יום ב' תאריך 13.5.19 -
 07:30-09:00ארוחת בוקר במלון
 – 09:15יציאה ליום טיול :
סיור בכפרים הדרוזים בהדרכת מדריך מקומי– נשמע הרצאה בבוסתן המשפחתי בנושא הדרוזים  ,המדריך ריאד
יוביל אותנו למקומות מרהיבים וחדשים  .נקיים תצפית מבוקעתא וסיור דרך המטעים (רכוב ) .
נצפה בחזיון אורקולי " -קרב עמק הבכא" -המיצג החדש שמספר את סיפור הגבורה המרגש של
חטיבה  7במלחמת יום הכיפורים.
בסרט מצליחים המח"ט יאנוש ,המג"ד קהלני ושאר הלוחמים בעדות אישית ובאמצעות תיעוד אותנטי שזור אנימציה
והדמיות מתקדמות להביא שחזור מעורר השראה של מהלכי הקרב וגבורתו  .המיצג האיכותי מוקרן באיכות תמונה
 HDומלווה באפקטים קוליים במערכת הסראונד של אולם הקולנוע של קיבוץ אל-רום.
נסייר בשוק הססגוני ביעפורי
ארוחת צהרים ע"ח המטייל
ג'ובה אל כבירה – תופעת טבע ייחודית לארץ נסייר בשבילי האתר ונגלה מהי התופעה וכיצד נוצרה .
זמן לשימוש במתקני המלון
ארוחת ערב  ,תכנית בידור
יום ג' תאריך – 14.5.19
 07:30-09:00ארוחת בוקר במלון
 – 09:15יציאה ליום טיול :
אום אל קנטיר – נבקר במרכז מבקרים החדש קשתות רחבעם .
בין האבנים של עין קשתות (אום אל קנטיר) מסתתרים סיפורים דרמטיים .חלקם בני
 1,500שנים ,אחרים עכשוויים לחלוטין .באתר בלב הגולן ,ליד הישוב נטור ,ניצב בית
כנסת עתיק ,שחרב ברעידת אדמה והוקם מחדש בטכנולוגיה חדשנית; יש בו גם מעיין
גדול ,שרידי כפר קדום ונוף נפלא שצופה ממרומי הרמה על ואדי רחב.
אלוני הבשן גן הצליל והרוח " -גן הצליל והרוח -".השמועה על הרוחות החזקות
הנושבות במושב אלוני הבשן ,נקודת היישוב המזרחית ביותר במדינת ישראל ,עשתה
לה כנפיים.המושב ממוקם בגבהי  1000מטרים מעל פני הים ומפורסם במזג הסוער של
הרוחות הנושבות בו .לאחרונה הוקם באלוני הבשן גן אקוסטי מיוחד במינו ,המשתמש
במשאב הרוחני ויוצר פנינה אדריכלית אמנותית .נבקר בגן זה.
נמשיך לצומת אמיר ונערוך סיור בארמון האמיר מחמוד פאע'ור ,שעמד בראש השבט
הבדווי החזק והעשיר ערב אל-פאדל .בתוך הארמון בצומת ווסט נבנה מאבני גיר ,אשר הובאו ממרחק ובלטו על רקע
אבני הבזלת השחורות ,מהן נבנו שאר הבתים בסביבה .הוא המשיך לשמש למגורים עד מלחמת ששת הימים .במהלך
המלחמה ,נערכו קרבות

קשים באזור מושבם של בני ערב אל-פאדל וכמו שאר תושבי הגולן הערבים ,הם נמלטו לסוריה .הארמון נותר שומם
ושיני הזמן נגסו בו .אף על פי כן ,ניתן להתרשם גם כיום מיופיו ופארו של המבנה .
נמשיך בנסיעה בציר הנפט הצפוני ,כביש הנפט היה דרך שירות במקביל לצינור הנפט מערב הסעודית ועד נמל צידון .
נסיעה בציר היא נסיעה מרתקת עם נוף עוצר נשימה .לקראת סוף המסלול נגיע לתל-פאחר המוצב הסורי לשעבר נכבש
ב 9-ביוני  1967לאחר קרב קשה והרואי ,שאותו הוביל גדוד  12של גולני מתוגבר בפלוגת טנקים ובהמשך גם בכוח של
סיירת גולני 34 .לוחמים נפלו על כיבוש המקום.
נחזור לקיבוץ דרך הישוב עין קניה.
זמן לשימוש במתקני המלון
ארוחת ערב  ,תכנית בידור .
יום ד' תאריך – 15.5.319
 07:30-09:00ארוחת בוקר
 - 09:30עזיבת המלון
קול שופר  -מפעל ייחודי לייצור שופרות מכל הסוגים
קול שופר הוא מפעל משפחתי לייצור שופרות .המפעל הוקם על ידי שמעון קינן ,בעל תקיעה ותיק ובקי ברזי השופר.
נמצא בפיקוח רבני בנוסף לכך .זהו במפעל מיוצרים כל סוגי השופרות הקיימים ,לפי כל הסגנונות של העדות השונות
מוצר ייחודי שפיתח ,וניתן להשיגו אך ורק בקול שופר .נקבל הסברים והדגמה של תהליך יצור השופר .
נערוך תצפית נוף ממצפה אופיר על הכנרת אשר מים רבים זורמים אליה בימים אלו.
גליתא  -חוות השוקולד דגניה ב' .נלבקר ב"גליתא"  -חוות שוקולד השוכנת במבנה אבן עתיק בקיבוץ דגניה ב'.
נחזה בסרט המספר את סיפור הכנת השוקולד.
ארוחת צהריים ע"ח המטייל
חזרה לתל אביב

** יתכנו שינויים במסלול ובלוח הזמנים
לפרטים והרשמה נא לפנות למשרדינו בין השעות 09:00-16:30
טלפון

 03-6967266שלוחה  2או  08-6119680אווה או בפקס 08-6119681
או במייל eva@niradtour.com

טופס הרשמה
✓ ההרשמה תתקיים במשרד ניראד תיירות ונופש בע"מ בטלפון 03-6967266
✓ בין השעות09:00-14:00 :
או באמצעות הפקס 08-6119681 :או בדואר אלקטרוניeva@niradtour.com :
ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי ,מזומן או צ'קים

לפקודת ניראד תיירות ונופש בע"מ

את הצ'קים יש לשלוח לכבוד:
ניראד תיירות ונופש בע"מ  ,ת"א  6701457לידי אווה
✓ מספר המקומות מוגבל – אנא הקדימו ואשרו השתתפותכם.
✓ מועד אחרון להרשמה 28.4.19 :יום ראשון
✓ יש להצטייד בנעלי הליכה נוחות ,מים וכובע!
✓ הערה :יש לוודא את ההרשמה במשרדנו
(אנא מלאו את כל הפרטים ,הם נחוצים לצורך התארגנות).
שם מלא:

שם בן/בת הזוג (רק אם משתתף/ת)

טל' בבית:

טל' נייד:

דוא"ל פרטי (במידה ויש):

חתימה

תאריך

