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 יומיים של חוויה בגליל העליון

 )מלון האגמון( רימונים אחוזת ירדןבמלון 
01-02/09/2021  

ו ב  י מרהי סקנ טו ה  מבנ די של  חו י י ב  צו עי זה בעלת     משתרעת על שטח שלהאחו

במטעי  30 -כ מוקפת  רק,  בי טובלת  נם,  ב אל דו ף מרהי ו נ עם  ם  פי י ושז ם  חי תפו

א  הי ן  במלו פשה  תנה. החו ת הכו ושדו ן  ל ו הג , הרי  נפתלי , רכס  ן דישו נחל  הטבע: 

וה אתכם החל  לו י ק  ומפנ מושלם  ח  רו אי ה,  ו ושלו וקרה  י ת של  ה אמתי י ו חו

ם, י רי בו לבוסתן מהשטחים הצי ו ם   .לחדרי

 

 היום הראשון: יציאה מנקודות האיסוף ושעת היציאה בהתאם להרשמה

 עצירה לארוחת בוקר עצמאית

. הזדמנות לעשות כבוד לאחד מגדולי הלוחמים והמפקדים במצפה דדונמשיך צפונה למטולה  ונעצור 

של העם היהודי. נערוך תצפית על אצבע הגליל ודרום לבנון, נערוך היכרות עם ההיסטוריה של 

 התפתחות גבול הצפון.
  

 אצבע הגליל. יויישובנצפה לעבר הר החרמון, הרי הלבנון 

 נחל עיוןשל היום תהא ללא ספק הטיול הרגלי לאורך  תגולת הכותר

מפל ואתריו. הטיול לאורך נחל עיון ומפליו כאשר הידוע מכולם הוא 

מ'. נבקר בתחנת הקמח שרכש הברון  30שמימיו נופלים מגובה התנור 

בליל רוטשילד עבור תושבי ראש מטולה, נספר על פיצוץ הגשר הבריטי 

הגשרים, ולא נוותר על סיפורי המקרא הקשורים בכיבוש האשורי של 

עיון, על כיבוש אבל מעכה על ידי הדד מלך ארם ועוד. ניתן את רשות הדיבור לנפלאות הטבע, לקניון 

  העמוק שחתר הנחל בנוף, לצמחייה המגוונת ועוד.

 ק"מ ומשכו כשעתיים. 2-המסלול קל להליכה, אורכו כ
 

 של החברה ימתין לנו בחניון מפל התנור עם כיבוד, שתייה ופירות העונה. האוטובוס 

 נמשיך למפגש הנחלים של הדן ונחל חרמון ונצפה בעוצמת הזרימה .

 במקום מבחר מסעדות לארוחת צהרים עצמאית .  
 

 .כהיהגעה למלון קבלת פנים חלוקת חדרים התארגנות, אפשרות ללכת לבר 15:00

  במלון ארוחה בשרית מעולה ממיטב המאכלים של שף מקצועי וידוע.ארוחת ערב  19:00

 ניפגש במועדון לערב הרצאה על ההתיישבות בגליל העליון. 21:00

           פיצוחים ושתייה קלה. ,ונתכבד ביין          
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 היום השני:

  

 7:00-9:00 ארוחת בוקר.
 

 10:00 פינוי חדרים ונסיעה ליום טיול בדרך הביתה.
 

מסלול מדהים על גשרי עץ מעל למים  -בשמורת החולה נצא לסיור מודרך 

 מטר.  1200-המסלול כאורך עם צמחיה ומבחר חיות מים 

 הכוורות המעלה. ביסוד הממוקמת בוטיק מכוורת הינה "דבש הכול" מכוורת "הכל דבש"נסיעה ל

 פרחיי שיזף, אקליפטוס, שונים פרחים מסוגיי מיוצר הדבש הגולן. ורמת העליון הגליל ברחביי פזורות

 עבודת על נלמד בהם מאורגנים סיורים מתקיימים במקום ועוד. אבוקדו קיץ פרחי הגולן, רמת  בר,

 טבעי דבש במקום לרכוש ניתן .לטבע ותרומתן הדבורים ןבי והקשר הדבוראי עבודת הדבורה,

 ומוצריו.

נטעם מהזיתים השונים  ,במקום נתכבד בפוקצ'ות עם לבנה שמן זית וסומסום, לבית הבד בכלניתנמשיך 

 צרי הזיתים.ייונשמע הרצאה מעניינת ממ

  שווה. -תינתן האפשרות לרכישת מוצרים במחירי המפעל 

  חזרה.נסיעה 

 

 :מחיר

 .₪  800כולל מע"מ  מחיר לבודד ₪   1090  -גמלאי/ת ובן/בת הזוג ל

 .על בסיס מקום פנוי₪  1390  -מוקדמת  רישהבפ וגמלאיםלאורחים 

 ניתן לשלם בשני שיקים לפקודת לשד צנובר.

 

 הטיול באחריות מלאה של הספק אופק ולא תחול אחריות כלשהי על וועד הגימלאים

 

 

 052-3342158או לסימונה בן משה  050-7327968לדליה גרנות להרשמה מיידית יש לפנות 

 050-5562933צור יעקב או ל

 

 

 

 טיול מהנה
 


