להלן הצעתי לנופש במלון רמות בחודש מאי 2 ,לילות באמצע שבוע.

"מלון כפר הנופש רמות  -מעל ומעבר לכנרת"
למרגלות הגולן ,אל מול נופה המרהיב של הכנרת ,מצפה לכם חווית אירוח מעל ומעבר -
חדרי מלון  Deluxeוסוויטות כפריות יוקרתיות לזוגות ולמשפחות.
מלון כפר הנופש רמות מציע לאורחיו חוויית אירוח יוקרתית באווירה כפרית.
ברחבי הכפר פינות חמד פסטורליות ,גינות נוי מרהיבות ומרפסות תצפית אל נופים עוצרי נשימה.
המלון ממוקם בלב שמורות הטבע היפות בצפון ,ומציע מגוון אפשרויות אירוח ברמה גבוהה:
 80חדרי מלון  Deluxeחדשים ומעוצבים

בחדר  :Deluxeפינת קפה ,מקרר ,מסך  32 LCDאינץ' ,פינת ישיבה.
כל החדרים עם מרפסת הצופה אל נוף הכנרת .החדרים מתאימים לזוג ועד שני ילדים.
רמות – כפר הנופש בגולן
כפר הנופש רמות למרגלות הגולן ליד הכנרת בין חרמון לחמת גדר על גבעה עם נוף מדהים
לכנרת.
מלון פסטורלי ,כפרי ,חדר כושר ,חדר טיפולים לעיסויים הוליסטיים ,בר ,לובי ,מסעדה פנורמית
עם רמת שירות ואוכל גבוהה ,בריכת שחייה חצי אולימפית.

המחיר לאדם ₪ 1250
המחיר כולל:









אירוח במלון  2לילות 3 ,ימים.
טיול במהלך הימים.
אוטובוס צמוד לטיולים.
מדריך ל 3 -ימים.
כניסות לאתרים.
תוכנית ערב במועדון או בבריכת השחייה.
שתייה חמה :תה /קפה – חופשי בלובי.
קפה ועוגה פעם אחת במהלך השהייה.

 המחירים כוללים מע"מ.
תנאי תשלום :ניתן לשלם באשראי ב  3תשלומים שקליים.
בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למירב עוז – 053-9231516
חגית מלכה – 054-8144048

תנאי ביטול:
עד  21יום  ₪ 100לאדם
עד  7ימים  50%דמי ביטול
פחות מ 7-יחויבו במחיר מלא
להלן תכנית הנופש:
היום הראשון -לטבריה דרך הגליל התחתון
 – 08:00יציאה מחניון חנה וסע בתל אביב -נקודות איסוף בדרך עפ"י רישום .עצירה
לארוחת בוקר בדרך – (ע"ח המטייל)
נעלה לרכס הגלבוע לכתף שאול המעניק תצפית מרהיבה על העמק -מסלול הליכה קל
היקפי קצר מחניון בהר שאול והמצפור הצמוד ,מנקודה זו נשקפת תצפית מרהיבה אל רמות הגליל
התחתון ,גבעת המורה ,התבור ,הר נצרת ועמק חרוד .כאן נספר את סיפורי התנך אל מול הנוף
המרהיב של עמק יזרעאל.
נתרגע בקיבוץ דברת אצל מיכה ברעם  -השלט הקטן בחזית הבית הוא סימן הזיהוי היחידי של
"קו וצליל" בקיבוץ דברת .כשפותחים את הדלת אין מקום לתהיות :מיכאל ברעם יושב ליד
הפסנתר ,מחכה לאורחים שיישבו ,וללא מילים מתנגנת באוויר מוסיקה קלאסית .עשרות סוגים
של כלי הקשה ניצבים סביבו .הוא עובר מכלי לכלי -תופי טם-טם ,קערות טיבטיות ,קסילופונים,
פעמוני רוח ,קונגה אפריקני-
נמשיך לגליל התחתון ,לכפר תבור באמצעות מוזיאון "חצרות האיכרים" -מרכז מבקרים גדול
ומרהיב ביופיו לרגלי הר תבור.מוזיאון הפותח צוהר לחייהם המרתקים של ראשוני המתיישבים
באזור בשנת  .1901במוזיאון התצוגה הגדולה ביותר בישראל בה מתועדים מסמכים ייחודיים

ותמונות מחיי הקהילה .עשרות מוצגים מרהיבים ובצמוד חצרות איכרים אותנטיות ובית איכר אמיתי
על אביזריו .נבחן בהמשך ביקור במוזיאון המרציפן בכפר תבור.
נרד לכיוון המלון דרך מצפור ע"ש אורון שאול -סמ"ר אורון שאול הוכרז כחלל צה"ל שמקום
קבורתו לא נודע ,לאחר שנהרג המצפור להנצחתו של סמ"ר שאול הוקם על ידי המועצה האזורית
עמק הירדן ,שבתחומה נמצא היישוב פוריה עילית שבו מתגוררת משפחתו.
המשך נסיעה למלון
 16:00הגעה לכפר הנופש רמות-
קבלת פנים נעימה ומפנקת הכוללת שתייה קלה ועוגיות.
קבלת מפתחות וחלוקת חדרים.
 19:00ארוחת ערב במסעדת המלון .
 20:30פעילות ערב במלון עם צוות הבידור של המלון .
היום השני  -טבריה ובית שאן
 07:00 – 09:00ארוחת בוקר במלון
 09:30יציאה לטיול עם המדריך
 10:00-11:00ביקור בכפריס ,למעוניינים הליכת בוקר על הטיילת ונספר את
סיפורה של העיר טבריה .כעיקרון ,יום חופשי.
 19:00ארוחת ערב במסעדת המלון .
לאחר ארוחת ערב ניסע למיצג הלילה "לילות שאן"" .פרויקט מרהיב – המתקיים בגן
הלאומי בית שאן ,משלב פירוטכניקה אור קולית המכניסה קצת היסטוריה במבוגרים ובילדים,
באופן חווייתי ומרגש .הקרנת המופע הלילי משתרעת על חלק נרחב בשטח הגן
הלאומי כולל התל של בית שאן המקראית המתנשא לגובה  50מטרים ,מעל שרידי
העיר הרומית הביזנטית סקיתופוליס ,היא בית שאן העתיקה ,ונערכת רק בשעות
החשכה הקרירות יותר באזור ,ומעניקה חוויה שונה ומרגשת .תחילת המופע בישיבה
אל מול חומות העיר ,שעליה מוקרנים חזיונות ,אורות ,קולות ומוסיקה ,דרכן מסופרת
היסטוריה בת אלפי שנים של העיר בית שאן.
 22:30פעילות ערב במלון עם צוות הבידור של המלון .
היום השלישי –"בין דגניה לכינרת"
 07:00 – 09:30ארוחת בוקר במלון
 10:00יציאה לסיור
כינרת –המושבה כנרת  .חצר כינרת ,הנה ערש לרעיונות התיישבותיים ולמוסדות
שהיוו את התשתית למדינת ישראל .בתום סיפורה של החצר וסיפורן של חוות
העלמות  ,ה"ארמון" ,מושבה ורחל המשוררת( .לא כולל כניסה לחצר כנרת).
בית המוטור וחורשת האקליפטוס – המבנה הזה על שתי קומותיו נ ועד
במקורו לשמש בית למשאבת המים לצורכי השקיה של שדות עמק הירדן ממי
הירדן .אולם בפועל שימש כאכסניה עבור תימני כינרת ..נלך במסלול הליכה (כ 45דקות)

נינוח המתפתלת בין הבריכות ,בחצי אי ,בין בריכות הדגים ,עומדת מצבה-מחרשה על גל
אבנים יצוק .נשב על הספסלים מול המצבה ונחלוק כבוד אחרון לבובה .
 1030דומוס גליליא ("בית בגליל")-דומוס גלילאה הוא מרכז לימודי לפרחי כמורה וכוהני דת
במבנה אדריכלי מודרני מרשים מאוד ומפתיע ביופיו ליד פסגת הר האושר ,קילומטר וחצי
מכורזים .המתחם בנוי שלושה מפלסים ,והוא משקיף אל חופה הצפוני של הכינרת .את פני
הבאים מקבל שער נאו רומאי גדול ומבואה גדולה עם ספות עור .נערוך סיור במקום ע"י פרח
כמורה במפלס העליון שבו נמצא מרכז הקונגרסים המרהיב  -חדר עגול בעל חלונות גדולים,
שמשמש לכנסים בינלאומיים ובו כמה וכמה עמדות לתרגום סימולטני ומרפסת ענקית שמשקיפה
על נופי הכנרת ,כנסייה לעריכת מיסה וקפלה בצורת גביע ,ספרייה ומסדרון עמודים מרשים.
 14:00לפני היציאה לכיוון הבית נעלה למצפה כלנית – בית הבד של ג'השאן  -מרכז
המבקרים של משק ג'השאן לומדים הכל על אודות שמן הזית .הסיור עובר בבית הבד המודרני
וכולל צפייה בסרטון על שמן הזית ועל איזור הגליל .במקום מתקיימות סדנאות כבישת זיתים
והכנת פיתות בטאבון .אפשר לבקר גם בחנות המפעל ולקנות שמן זית כתית מעולה וטחינה הישר
מהמכונה או דבש חרובים ,סבונים משמן זית מוצרי קוסמטיקה ועוד .הביקור ,שהינו ללא תשלום,
כולל טעימות של פיתה עם לבנה ,שמן זית וזעתר .משפחת ג'השאן היא אחת המשפחות הוותיקות
בכפר מג'אר ודור שביעי ליצרני שמן זית בישראל .בית הבד העתיק של המשפחה שפעל כבר
בשנת  1863השתכלל עם השנים ,והיום דור ההמשך משמר את שיטות הפקת השמן המסורתיות
לצד ציוד ייצור חדיש.
הפסקת צהריים קלה ע"ח המטייל.
המשך נסיעה הביתה עייפים אך ....
נא להצטייד :כובע  ,מים ,נעליים נוחות להליכה,ארוחת בוקר וצהריים ,תרופות אישיות
בגד ים ,חלוק רחצה ,נעלי גומי והכי הכי הרבה מצב רוח.
ט.ל.ח
התכנית ניתנת לשינויים.
מאחלת לכם בילוי נעים  חגית מלכה
בברכה,
חגית מלכה – "תיירות נופש ואירועים" 054-8144048

