מרכז

יד לבנים
ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל
וטיפול במשפחות )ע"ר(
אתרyadlabanim. org.il :

בוא איתנו לצפון
תאריך אירוח ) 14-16.7.2011חמישי עד מוצ"ש(
במסגרת פעילות ועדת האחים בארגון יד לבנים הנכם מוזמנים לחופשה אחרת ,מהנה ומרגיעה
באזור הצפון ואירוח במלון כפר גלעדי ,הרחק מהרעש וההמולה של העיר הגדולה .מרחבי דשא וגינות
פורחות,אוויר הרים ונוף נפלא ,יקבלו את פניכם ,לאירוח בהשראת אנשי "השומר",
באחד מ  168 -חדרי המלון.
לרשותכם לובי מחודש מזמין ומפנק ,בר עשיר ,בריכת שחייה מקורה ומחוממת ,חדר כושר ,ספא ,בית כנסת,
תפריט האוכל מגוון ועשיר.

לנוחיותכם להלן פירוט המסלול :
יום חמישי 14.7.11
*  - 07:30יציאה באוטובוס מתחנת רכבת ארלוזרוב בת"א צפונה.
נעצור בתחנות על כביש , 4חיפה וצפונה
* ביקור בכפר תבור סיפורי בתים ואישים– חצרות האיכרים ,סיור רגלי ברחוב המייסדים ,בית ויתקין
בית הכנסת הגדול כיכר השומר
* כפר קמא –כפר צ'רקסים ליד כפר תבור – סיפורה של עדה....
חניה בצומת צמח ,הקפת הכנרת ,גשר אריק ,ביקור בכנסיית גלילאו ,הגעה למלון ,ארוחת ערב.
 21:00נצא לסיור לילי באגמון החולה .נקנח בקומזיץ וצ'זבטים מרתקים על
האיזור.
יום שישי 15.7.11
* ארוחת בוקר במלון ,
* טיול בבניאס הגשר התלוי
* נבקר באנדרטת המסוקים בשאר יישוב
* נסיים בשייט קאיקים במי הירדן השוצף והרוגש )נחזור רטובים למלון(
* ארוחת ערב במלון ,תכנית בידור במלון
יום שבת 16.7.11
* ארוחת בוקר במלון ,
* נערוך תצפית מהר הצפיה – תצפית דדו .
* נצא לטיול בטיילת הירדן מגשר הצינורות ועד כפר בלום ,הליכה קלה ונעימה .
* סיפורו של יישוב המתחיל בייסורים ,המשכו בתלאות וסופו בגבורה
משמר הירדן הישנה )שושנת הירדן(
* ארוחת צהריים במלון  .עם צאת השבת הביתה....

רח' בית הלל  , 2תל -אביב  ,מיקוד  ,67017טל' 03- 5629351 :פקס 5629354-03 :
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עלויות
מחירים  2לילות  3ימים

מחיר

אדם בחדר זוגי  -חבר בארגון יד לבנים

980

אורח

1140

בודד בחדר – חבר בארגון יד לבנים

1660

אורח

1900

מבוגר שלישי  -חבר בארגון יד לבנים

930

אורח

1090

ילד בחדר הורים

620

 2ילדים בחדר נפרד

1760

 3ילדים בחדר נפרד

2280

תנאי תשלום –  5תשלומים שקליים שווים .
להרשמה  :חברת קשרי תעופה טלפונים 5206037,5206049
נייד  - 0507522754לפנות למירי או לרותי .
אנו רואים בנופשים אלה הזדמנות נפלאה וחשובה לחיזוק הקשר ולגיבוש
בברכה,
פרידה שניידרמן

אלי בן שם

יור' ועדת אחים

יור' ארגון יד לבנים

טופס הרשמה
שם משפחה ופרטי_____________________ טלפון____________
כתובת________________ ברצוני לעלות להסעה ב __________:מספר אנשים ___
ברצוני להזמין זוג/זוג/ 1+זוג /2+זוג 2+בשני חדרים/זוג 3+ילדים בשני חדרים/בודד בחדר/
מבוגר שלישי נוסף לזוג החל מגיל  )-13נא הקף בעיגול(
תשלום ב 5 -שיקים לפקודת קשרי תעופה  -ניתן לשלוח בדואר קשרי תעופה נירים  ,2תל
אביב מיקוד  67060לידי מירי לביא
כרטיס אשראי סוג כרטיס____________ מס כרטיס_______________
תוקף כרטיס______  3ספרות על גב הכרטיס_______ ת.ז____________.
חתימה ______________
ספר תשלומים_____
אפשר לשלוח במייל – MIRIL@AVIATION-LINKS.CO.IL
בפקס –  036388820לידי מירי או רותי עבור נופש אחים
רח' בית הלל  , 2תל -אביב  ,מיקוד  ,67017טל' 03- 5629351 :פקס 5629354-03 :
e-mail: yadlabanim@bezeqint.net

