מי אנחנו?
פארק נחשונית ממוקם בקיבוץ נחשונים ליד ראש העין ,כ 18-דקות נסיעה מתל אביב ,ומתפרס על פני כ 177-דונם בלב אזור כפרי
וירוק .הגישה ישירה דרך כביש  9ורשת הכבישים החדישה באזור.
במקום תמצאו חורשות ענקיות ,דשאים ומרחבים מוצלים .בלב הפארק אמפיתיאטרון ,שניתן לקיים בו מגוון מופעים והפעלות.
כמו כן ,פזורות בפארק שלל פינות חמד לעריכת פיקניק וברביקיו ,ובאפשרותכם ליהנות ממגוון הארוחות המוצע במסעדה.
על מנת שתפיקו את מירב ההנאה משהייתכם בפארק ,אנו ב"נחשונית" מקפידים על סטנדרטים גבוהים של ניקיון ,אבטחה
ובטיחות.

נחשונית  -שלושה פארקים במקום אחד :פארק מים פארק מוטרי פארק שעשועים
פארק המים:
בפארק בריכות גדולות המותאמות לכל הגילאים :בריכה לפעוטות ,בריכת שחיה ,בריכת שעשועי מים לילדים ובריכת
"אוקיינוס" בנוסף ,תוכלו ליהנות ממגלשות "אקסטרים" ,מגלשת סלאלום ועוד...

פארק מוטרי:
ברחבי הפארק תמצאו שלל מתקנים מוטורים המותאמים לכל גיל :קאר-קט -קרטינג לילדים ,קרטינג חד מושבי ,קרטינג דו
מושבי ,ג'יפים ,מכוניות מתנגשות קטנות וגדולות ,רחפות אבוב ,חשמליות ועוד...

פארק שעשועים:
מתקני השעשועים בפארק מותאמים לכל גיל:
קרוסלת מטוסים ,קרוסלת סוסים ,ג'ימבורי פעוטות ממוזג ,מגרש מתנפחים ,תותחי כדורים ,קרוסלת שרשראות ,רכבת ילדים,
בריכת סירות ,בריכת כדורים ועוד..

הצעת מחיר:
עונת הרחצה בפארק נחשונית:
 בחודשים יולי – אוגוסט – ספטמבר – אוקטובר :בימי חול ,שבתות וחגים
 יש להתעדכן באתר הפארק ,www.nachshonit.co.il ,לגבי הימים הפתוחים לקהל הרחב (ישנם ימים
שסגורים לקבוצות מראש)
 יש להציג תעודת חבר ארגון "יד לבנים" בקופה בכניסה לפארק.
מחיר כרטיס:
 מחיר כרטיס לפני הנחה – ₪ 173
מחיר מיוחד לכרטיס לחברי ארגון "יד לבנים":
 בימים שהפארק פתוח לקהל הרחב בחודשים יולי ואוגוסט –  87% ( ₪ 81הנחה !! )
 בימים שהפארק פתוח לקהל הרחב בחודשים ספטמבר ואוקטובר –  89% ( ₪ 48הנחה !! )
 לקבוצות מאורגנות מראש ,מעל  877איש ,בחודשים יולי ואוגוסט –  ₪ 40לאדם ,יש לתאם תאריך ביקור
מראש.
בכל שאלה ,הבהרה והתייעצות נשמח לעמוד לרשותכם -
 במשרד  79-3939839 :בדוא"ל  park1@nachshonim.org.il :באתר אינטרנטwww.nachshonit.co.il :

קיבוץ נחשונים ד.נ .מרכז ,מיקוד   09137טל  79-3939839 :פקס  79-3734907 :אתרwww.nachshonit.co.il :

