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  וטבע  צבעים  של  גיגהח

 הגושרים במלון    מוזיקלי   נופש 
 

                ימים   3לילות,  2       2022.0215-13.     
מזגן , ערכת קפה בכל חדר אמבטיה, טלוויזיה, המלון ממוקם בשמורת טבע בין מעיינות ומפלי מים. 

סאונה, חדרי טיפולים קוזי, 'גאחת מקורה,    -שתי בריכות שחיה  ורחים:ת האלרשו . ותה ומיני מקרר
 .חדר כושר )בתשלום(,

   האירוח בחדרי בוטיק וחדרים משודרגים  

 ראשון יום 2022.0213.
   רמת השרוןשל עירית החניה רחבת מיציאה  08:00

 )ע"ח המטייל( עקיבא   רבקניון אוהפסקת בוקר  **
בים של עמק המרהי  על נופיוון, בראש גבעה המשקיפה  י הגליל העליר הלות  למרג  -  חי  ל ת מוזיאון    -ביקור ב **

-חי. במרכז החצר מונחים כלי עבודה חקלאיים הממחישים את שאיפתם של מתיישבי תל  החולה, שוכנת חצר תל
 יי היומיום, ברזל, מכניסים את המבקרים לח ושלום. מיצגי מולטימדיה חדישים שהושתלו בקירות החי לחיי עבודה  

 כן לשיחזור הקרבות והגבורה. חלומות וים, ה הקשי
    למזג האוויר.בהתאם   –  סיור פריחה **
 ייל. ע"ח המט ת שמונה י הפסקת צהריים בקניון קרי **

 ת. וחדרים והתארגנ קבלת  הגעה למלון, ****

   מופע קצבי בהשראת קובה, ברזיל ומערב אפריקה. -  "אפרוקבנה"   16:30
 ומבה קובנית, לסה, ר ת! המופע מורכב מקטעי ריקוד: סי ב ורוח קארי  גיהאנר ה,ומלא בתנוע בעוני  מופע צ       
הגוף, שירים מוכרים מהפולקלור הקובני    ומערב אפריקאיים ותיפוף על   זילאים אפרובר  ריקודיםסמבה ברזילאית,               

 קים ומתרגשים. ם מרותר משאיר את הצופישילוב הסגנונות יוצר מופע קצבי וחווייתי אש. נגינה על כלי הקשהו
   במסעדת המלון. ת ערב  ח ו אר   - 19:00

 להביא  תוך רצון ט הספרדי בעולם, הנוצר ממסע מוסיקלי בעקבות הפיו  - " פינת חיטמן   בירול אבן ג "  –  21:00
בין     ,מופע של חיבורים בין המזרח למערב  היהודי שופע המילים והנעימות.  הבמה צלילים וטעמים מן העולםאל  

ו׳ארגנו׳ אותו  כמה מסורות,  י בין  ם. ליקטנו אוסף העובר כחוט השניוסיקלי וני, ובין ז׳אנרים מ י לחיל העולם הדת 
הזמר עם  וערב  יהלה    העברי.  בשתי  והנחיה:  הקשה  הילה שירה,  וקולות:  צ׳לו  גיט  לחמיש,  עוד ר אפשטיין,  ות, 

 אייל חביב ניהול מוסיקלי ועיבודים, פסנתר ושירה:   : אדם טלוקולות

 שני  יום  0214..2022
 וקר עשירה ומגוונת ב  ארוחת 07:00-09:00

  מור, נקבל כלים תית , מלאת הויחווי צאה הר -  ןר דינה אייזד"  –   " בריאות ושמחת חיים " צאה:  ר ה - 10:00
על  כוחו של החיוך, החיבוק והכרת התודה,  ל  העשויים לחולל מהפך בחיינו. נלמד ע  עוצמהאך רבי    פשוטים

 ורו אל הנפש ונגלה את הסוד הגדול לבריאות, לשמחה ולמזל.... יבו של הגוף וח כוח
 

 ת המלון ת. במסעדמרק גולש ומרק אפונה, עם תוספו : ק השףמר - 13:00

  עם מרגריטה, והרבה שמח.ב הבוגי, טוויסט וואלס.  יבת ריקודים נוסטלגית בקצמס  - 17:00

   במסעדת המלון. ארוחת ערב   -  19:00



 י  צבעונ מגישה ערב אישי בו היא לוקחת את הצופים למסע   - זמרת, שחקנית ומנחה - גלית גיאת  21:00

וזיכרונו שורשיה  אהבותיה,  שיריה,  מהבית ת דרך  קלאסיק   יה,  במופע  בנתה.  אותו  הבית  דרך  גדלה  ות  בו 
 ועוד  בעברית, ספרדית וערבית, משיריהם של אהוד מנור, נעמי שמר

ל לתוך עולמה העשיר, האישי  ת הקהת אבת לב בו סוחפת גלימופע שהוא חגיגה שו
 והיצירתי. 

 

 שי שלי יום  2022.0215.
 

 וקר עשירה ומגוונת ארוחת ב  07:00-09:00

 ,  וטובוסדות באווז מחדרים נוי  פי  - 10:30

 תצפית מגן המצודה על צפת ** 

"אסנט"  במרכז  מוזיקלי    של  הענוג  לילו בצ   להיזכר  שלא  אפשר  אי   ת,צפ  על  שביםכשחו  -  מופע 

 מצלילי  לרטוט   לנשמתכם  ולתת  לבוא  מוזמנים  אתם.  הכלייזמר  –  היהודית   הנשמה  ובמוזיקת  נטי הקלר
 חצי שעה(   )מופע נגן אחד,  !הצפתי   הכלייזמר נגן של המוזיקה

 )ע"ח המטייל( הפסקת צהריים  * *
 

           נסיעה חזרה הביתה. **
 לשינויים  ניתנת ת התוכני

 
 

        
 ₪ כולל מע"מ  1,740          זוגי יר לאדם בחדרמח

 ₪ כולל מע"מ  2,640                      מחיר ליחיד בחדר
 
 

 
 
 

 
 

 . ל משרד הבריאות במועד היציאההנחיות העדכניות שלההשתתפות בנופש בהתאם 

 

 

 בארץכספים  החזר רישום ביטול נוהל

 
 בכל מקרה. וחזרוי אל -  ש"ח  100בסך  ביטול דמי .א

 ור. הסי מעלות 50% יוחזרו לא-הסיור מועד לפני דהעבו ימי 7 דע ביטול . ב

 .כספי ר החז אין-הסיור  מועד לפני שעות 24 עד ביטול   ג.

 בסיור  להשתתפות הזכות את באחריותו להעביר רשאי ד.  הנרשם

 .הבית ולאישור המנהל למזכירות דעהלאחר הו אחר, לאדם     
 

 ן. מנהל המועדו י"ע מקרה לכ לש  לגופו וייבדק מיוחדים מקרים  ה.            
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