פסטיבל הזהב מיועד לאזרחים הוותיקים בישראל ,הפסטיבל נתפר במיוחד עבורכם ובו
תוכלו להנות מלינה במלונות הטובים ביותר בצפון הארץ -גליליון ,פסטורל כפר בלום,
הגושרים ונופי גונן .
סיורים מעשירים עם מיטב המדריכים ,הסעות מנקודות מרכזיות בארץ באוטובוסים
מרווחים ממוזגים ונקיים ,האוטובוסים ילוו את כל ימות הפסטיבל.
מופע מרכזי מלא של "אילנית-חוגגת עם המדינה"!!
האירוח על בסיס חצי פנסיון .את הפסטיבל ילווה צוות אדיב ומקצועי של אורטל "נופש
ואירועי קונספט" שיתן מענה בכל רגע נתון.
ביחד נדאג לחיזוק המודעות למעמד הגמלאים בחברה הישראלית!
תאריכי הפסטיבל  12-14/5/2019ראשון-שלישי

תוכנית יומית מפורטת של פסטיבל הזהב לאזרחים וותיקים
יום א' 12/05/2019
 07:30יציאה מנקודת האיסוף :באר שבע ,ירושלים ,תל אביב וחיפה.
סיורים לפי נק' יציאה:
באר שבע

ירושלים

תל אביב

חיפה

אנדרטת מג"ב

זכרון יעקב -סיור

"הגשרים של מחוז

תצפית מערת קשת

נחל השופט

רגלי בסגנון בתים

בית שאן"-

חניתא -סיפור חומה

מספרים

גשר הקנטרה,

ומגדל

תל יקנעם

הגשר הרומי ,הגשר
הרומי ,גשר קניון

הבזלת.
 13:00הפסקה לארוחת צהריים עצמאית
 14:30נסיעה למלון

 16:30קפה ועוגה במלון
ארוחת ערב במלון
יום ב' 13/05/2019
ארוחת בוקר במלון
 09:00יציאה לסיורים-
סיורים ע"פ בחירה:
מורשת קרב-

סיור חקלאות

בעקבות מלחמת בגליל

ארץ השמן

סיור רגלי

והיין

בצפת

העצמאות
ביקור במוזיאון

קטיף דובדבנים

סיורים וטעימות בתי הכנסת

הרעות

בגליל

ביקב גלילי

העתיקים,

תצפית נביא

סיור וטעימות

ובבית בד גלילי

סמטאות העיר

יושע

ביקב רימון

סיפור הקרב על

העתיקה ורובע
האמנים.

מלכיה
 13:00הפסקה לארוחת צהריים עצמאית
 15:30נסיעה למלון

ארוחת ערב במלון
 20:00יציאה מהמלון למופע "אילנית חוגגת  70עם המדינה" ,המופע יתקיים באולם
המפואר והחדש של מלון "פסטורל כפר בלום"

יום ג' 14/05/2019
ארוחת בוקר במלון
 09:45יציאה מהמלון ופינוי החדרים
תל אביב

באר שבע

ירושלים

חיפה

אנדרטת מג"ב

זכרון יעקב -סיור

"הגשרים של מחוז

אנדרטת "אסון

נחל השופט

רגלי בסגנון בתים

בית שאן"-

המסוקים" -שאר

מספרים

גשר הקנטרה,

ישוב

תל יקנעם

הגשר הרומי ,הגשר נחל עין הזהב
הרומי ,גשר קניון
הבזלת.

 13:00הפסקה לארוחת צהריים עצמאית
 15:30נסיעה חזרה לנקודת המוצא

מלון

מחיר לאדם בחדר זוגי

גליליון

1,755.00 ₪

פסטורל

1,540.00 ₪

נופי גונן

1,250.00 ₪

הגושרים

1,540.00 ₪

הנחה של  ₪ 200בהזמנת חדר זוגי
להזמנות חייגו 02-5659930

