
 

 

 
 

מצא במרחק של דקת  המלון הינו יהלום חבוי בתוך אזור שוקק חיים ונ

 הליכה בלבד משוק תלפיות הססגוני.  

 סיור בעקבות חג המולד 
 20.12.19  –יום שישי  

   יציאה מנקודת המפגש ,  ארוחת בוקר ע"ח המטייל   07:00

תיאטרון , הארמון   ביקור באמפי  –נסיעה לגן לאומי קיסריה 
הצפוני ,ההיפודרום , בית המרחץ , ומשם ניכנס לעיר הצלבנית  

 / במרכז מבקרים חדש קיסריה ונבקר 
מיצג ויזואלי עוצמתי המוקרן על מסך במבנה הקשת המקורית  
מפגיש את הקהל עם דמותו המורכבת ונטולת הרסן של המלך  

 והנמל. הורדוס, האיש שאהב לבנות, מקימה של העיר  

 
 

  אמות היא מערכת של   מערכת אספקת המים לקיסריה  -אמת המים בקיסריה  
   .עת העתיקהב  קיסריהלעיר    יםמשהובילה   יםמ

 

, ריצפת פסיפס שנחשפה    בפסיפס הציפוריםכמו כן נבקר 
 ומראה על העושר הרב באזור זה.

 

 ארוחת צהרים ע"ח המטייל  בקניון בינימינה  !  
 

קבלת פנים משקה קל וכיבוד ,  חלוקה   –הגעה למלון 
 לחדרים ומנוחה 

 ארוחת ערב במלון 
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 21.12.19יום שבת 
 

 עזיבת המלון    ארוחת בוקר במלון
 ניסנאס    יציאה ליום מודרך בואדי –  9:30

פסטיבל החג של החגים המתקיים מידי שנה  
בחיפה מציע למבקרים מגוון אירועי תרבות. מטרותיו העיקריות של הפסטיבל הינן  

קידום וטיפוח כבוד הדדי וסובלנות באמצעות הכרת ערכי התרבות והאמנות של  
 והנוצרית.   המוסלמיתבני שלושת הדתות: היהודית,  

 
בסימן של סובלנות ואחדות ניתן  באירועים הצבעוניים הנערכים 

ליהנות מפעילויות רבות ומגוונות בניהן סיורים  
תערוכות, מסיבות רחוב ומגוון אירועי חוצות, ירידים,    מודרכים,

  מופעים וקונצרטים. 
 ארוחת צהרים ע"ח המטייל  

 נסיעה למלון , מנוחה ,  

 קפה ועוגה   -  16:30

 חג המולד !  העיר חיפה המקושטת  , לכבוד -נצא לסיור 

נתחיל את סיורנו בתצפית  . מתקשטת במהלך חודש דצמבר לקראת החג  חיפה
ך  סטלה מאריס , תצפית מרהיבה על העיר המוארת והנמל ומפרץ חיפה . נערו

 נמשיך לסיור למושבה הגרמנית המקושטת.  תצפית מהגנים הבאהיים המוארים .  

 נסיעה חזרה )בצאת השבת(

 המחיר כולל:  

 חצי פנסיון  ע"באירוח  •

 אוטובוס צמוד יומיים  •

 שבת -מדריך מוסמך ליום שישי  •

 מוזיאון קיסריה החדש  •

 הופעת אומן בערב ביום שישי   •

 (19תשלומים מנוב'  3-)בלאדם בחדר זוגי ₪  700 הנופש מחיר 
 *יתכנו שינויים במסלול ובשעות.  
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