הנני שמחה להגיש לכם הצעה לנופש מוסיקלי במלון פסטורל כפר בלום.
מלון פסטורל כפר בלום
בארץ פלגי מים ,בינות לירוק ,בין שמיים למים ,יש
מלון אחד שכולו חוויה .
מתוך ליבו של הנוף הגלילי ,על יסודות מורשת
האירוח של הראשונים ,לצלילי מוסיקה קלאסית ,נובע
מעיין של שקט ושלווה .כפסע מגדת הירדן ,אל מול הרי הגולן והגליל ,זהו המקום בו
הצלילים נובעים מנשמת האדם ומלב האדמה .

תאריכי אירוח20-22/02/18 :
"ויוה איטליה"  -מוזיקה אמנות וקולנוע איטלקי

ימים :שלישי  -חמישי
( 2לילות  3 ,ימים)
סוג האירוח :חצי פנסיון
סוגי חדרים 25 :חדרים –דלוקס.
מחיר לאדם בחדר זוגי₪ 1,300 :
יחיד בחדר₪ 1,980 -
מבוגר שלישי בחדר₪ 1,110 -
 המחיר כולל פעם אחת קפה ועוגה במהלך השהייה.
 הדרכה יומיים – ביום הראשון וביום האחרון.
 אוטובוס הלוך ושוב.
 המחירים כוללים מע"מ ואת התכנית הנ"ל.
ט.ל.ח.

תנאי תשלום :תשלום בכרטיס אשראי ב –  3תשלומים.
פרטים והרשמה :מירב –  053-9231516חגית – 054-8144048
מועד אחרון להרשמה10/02/18 :
תנאי ביטול:
עד  21יום  ₪ 100לאדם
עד  7ימים  50%דמי ביטול
פחות מ 7-יחויבו במחיר מלא
להלן התכנית:

קתרוס  20ראש העין  48601פקס'  15339011040נייד 054-8144048

אמצע שבוע מוסיקלי בפסטורל כפר בלום
יום שלישי 20.1.18
 08:00יציאה עם המדריך מחניון "חנה וסע" בארלוזורוב ת"א.
עצירה בפונדק  Mבדרך להתרעננות וארוחת בוקר על חשבון המטייל.
את הסיור נתחיל בנחל חדרה  ,בפארק אתר הנצחה לאבשלום פיינברג מחבר השיר "אלף
נשיקות" ומקים רשת הריגול ני"לי.
רכבת העמק – נבקר במתחם רכבת העמק שנסללה בראשית המאה ה ,20
סביבה החלה ההתיישבות היהודית בעמק יזרעאל ,כיום הרכבת מחדשת את ימיה עבור
העמק והעיר בית שאן.
סיור בעקבות הטמפלרים
סיורי בתים וחצרות המשלב עם סיפורי בתים ברוח
התקופה .נבקר במרכז מבקרים של המושבה ,הסיור מרתק
ומתובל בהומור.
 – 15:30הגעה למלון ,קבלת פנים חלוקת מפתחות לחדרים
 -17:30הרצאה :הקולנוע איטלקי
במפגש קולנועי מרגש ,טמפרמנטי ורומנטי במיוחד הסוקר את
מיטב הסרטים האיטלקיים שנצרבו בליבנו :מ"גונבי האופניים"
ועד "החיים יפים" .נצפה במשחק טניס ללא כדור ב"יצרים",
ניזכר ב"לילות כביריה" של פליני ,נשקע בנוסטלגיה ב"סינמה פרדיסו" ,נתענג על יופיים של
סופיה לורן ומרצ'לו מסטרויאני ונרכב אל השקיעה עם קלינט  -במערבוני הספגטי של סרג'יו
לאונה .מרצה :רפי שרגאי  -תסריטאי ,במאי סרטים ומרצה לא שיגרתי ,המשבץ ידע רב ,הומור
ותשוקה חסרת רסן לקולנוע.
 19:00 – 20:30קונצ'רטו של טעמים  -ארוחת ערב במסעדת המלון
 - 20:30מופע "מרומא דרומה" אורית גבריאל ,זמרת המצו-סופראן אשר למדה ,חיה והופיעה
ברומא במשך  15שנה ,מגישה ערב איטלקי עם מיטב המסורת "אללה רומאנה" .שירים שנכתבו
ברומא ,על רומא ,ועל ידי ילידי רומא – ממוסיקה קלאסית ,דרך מוסיקה מתוך סרטים ועד
לבגידות קטנות ברומא עם נגיעות קלות של שירים איטלקיים ממקומות אחרים .....ניהול
מוסיקלי ,עיבודים ונגינה בפסנתר – גבי ארגוב שירה  -אייל חביב אקורדיון וכלי נשיפה – סלעית
להב קונטרבס – גלעד אפרת
יום רביעי – 21.2.18
 07:00 – 09:30הרמוניה של בוקר – ארוחת בוקר עשירה ומגוונת במסעדת המלון
 10:30הרצאה :מבט על הביאנאלה ה 57 -בונציה.
הביאנלה בוונציה זאת ללא ספק תערוכת האומנות העכשווית המובילה והחשובה בעולם.
בהרצאתה של ד"ר סמדר שפי נהלך בין מייצגי התערוכה ונלמד על התערוכה הבינלאומית
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והביתנים הלאומיים בראי פוליטיקה ,חברה ואומנות .ד"ר סמדר שפי :מבקרת אמנות ,אוצרת,
מרצה וחוקרת אמנות .בוגרת תואר שלישי בתולדות האמנות באוניברסיטה העברית ,ירושלים .
 13:00מרק השף עם לחם הבית – בתשלום  .₪ 25ניתן לרכוש קופונים מראש בדלפק הקבלה.
 16:00קפה ועוגה בפואייה
 17:00הרצאה  :פסטה  ,מפיוזו וגונדולות.
איטליה היא עולם תרבותי עשיר של מוזיקה ,אופנה ,אוכל ,יין ,אופרה ועוד .כיצד התהוותה
איטליה לאורך השנים ,מתוך האימפריה הרומית וימי הביניים ,מחצר האפיפיור ומשדות
האיכרים? מרצה :טל רשף ,מומחה לתרבויות ,הרצאה שהיא "טיול של שעה וחצי" בין מגרשי
הכדור רגל המסעדות הטעימות בעולם ,ואפילו מפגש (לא אישי) עם ראשי המאפיה..
 19:00 – 20:30קונצ'רטו של טעמים  -ארוחת ערב במסעדת המלון.
 " Bella Italia " 20:30ערב שירי אהבה איטלקיים .מופע חוויתי ומרגש .המשלב קטעי אופרה
קלילים בצד שירים נפוליטאנים להיטים מוכרים שכבשו לבבות בכל העולם .משתתפים :יוליה
ופיליפ בליווי פסנתרן ותזמורת כלי נגינה.
יום חמישי – 22.2.18
 07:00 – 09:30הרמוניה של בוקר – ארוחת בוקר עשירה ומגוונת במסעדת המלון.
 ייתכנו שינויים בתכנית האמנותית .ט.ל.ח
 מותנה במספר משתתפים.

פינוי חדרים והחזרת מפתחות.
-10:00יציאה מהמלון – יציאה לטיול עם המדריכה אביבה אבנעים.
נסיעה לעלבון-ביקור אצל אומן נחושת מהאחרונים שקיימים .אמנות וכלי נחושת ומספר
סיפורים .ביקור בהררית –תצפית נוף מהממת וסיפורים מעניינים על אנשים מעניינים.
נמשיך עם האוטובוס ליודפת ליהנות מהנוף .נבקר בקאוקר אבו עיזא  -גן הפסלים
שמאחד את שלושת הדתות.
עצירה להפסקת צהריים ע"ח המטייל.
וחזרה הביתה עייפים אך...

 ייתכנו שינויים בתכנית האמנותית .ט.ל.ח
מאחלים לכם שהייה נעימה בפסטורל ,
צוות מלון פסטורל וחגית מלכה "הפקות ואירועים"
אשמח לעמוד לשירותך במתן מידע נוסף!

בברכה,חגית מלכה – "תיירות נופש ואירועים"
054-8144048
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