
 

 

 חנוכה בעיר המקובלים צפת
 צפת -מלון רות רימונים 

 חמישי  –ימים רביעי  81.81.81-81תאריכי אירוח 
 

    ₪ 095   -            המחיר לאדם בחדר זוגי
  ₪ 055   -המחיר לאדם בודד בחדר זוגי   

 
 

 המחיר כולל :
 

  ימים ע"ב חצי פנסיון 2לילה  1אירוח 

 יומיים  אוטובוס תיירים צמוד 

  מוסמך צמוד יומיים מדריך 

   : ביריה מצודת ,  בית המאירי, אוצר הסת"םכניסה לאתרים  , 
  מופע מוסקלי במרכז האסנט             

  ארוחת צהרים ביום השני 
 

 :   11.12.11תאריך    רביעייום 
 .  הפסקה לארוחת בוקר )ע"ח המטייל( מכפר המכבייההתארגנות ויציאה  07000

 מצודה מהתקופה  הממלוכית  שהינה אתר קרבות לאורך  ההיסטוריה . – מצודת קאקון**         
  – "לדעת, להתנסות, להתרגש" -  הר כנען, ביקור ב"אוצר סת"ם"  00000

  - בצפת בית אוצר הסת"ם, מרכז מבקרים חדש שנפתח לאחרונה
 תפילין ומזוזות( בתחום הסת"ם )ספרי תורה,  הקומפלקס הגדול ביותר בעולם            
 מימדי –תלת מרכז מבקרים ובו מיצג אינטראקטיבי –הכולל             
  .וגן אותיות ,הלוקח את המבקר למסעות בזמן            
 .מהמקום הגבוה ביותר  נשקיף על העיר – לגן הפסגה נעלה הגעה לצפת,**      

  

  הכנסת יביקור בבת0סיור רגלי בסמטאות העיר העתיקה **     
 

 הגעה למלון , קבלת חדרים והתארגנות.    **
 סופגניה  –בליווי כיבוד  –הדלקת נרות חנוכה         *

 ארוחת ערב במלון    - 08000

 יציאה לסיור מודרך בסמטאות העיר העתיקה באווירת חג חנוכה . - 20000
 

 

 : 10.12.11 –יום חמישי  תאריך 
 ארוחת בוקר במלון  - 07000-00000

 המחלבה הראשונה בארץ. מייצרת גבינות כבר  - יקור בבית המאיריב - 00000
 שנה. המחלבה שוכנת בבית אבן מקומר מרהיב ביופיו. נערוך סיור ונשמע  061 -למעלה מ

 על שושלת הדורות לבית המאירי. על העיר צפת, נצפה בחזיון אור קולי +טעימות .
 

 של להקת אגדתא .נה מלווה בשירה מופע נגי – בית האסנט -  12:25-11:25
 

בסמוך למקום בו מצוי כיום מושב  המנדט  הבריטישנבנתה בשנות  מצודההיא  מצודת ביריה
.כחלק מוזיאון, ומשמשת כיום כ0096" בשנת העלייה לביריה, שהייתה זירת האירוע המכונה "ביריה

, הן כנקודות התיישבות, גלילביישוב נקודות ב פלמ"חהחל ה תקנות העברת קרקעותמהמאבק נגד 
 . מעפיליםוהן על מנת לסייע בהגנת היישובים הסמוכים ובהבאת 

 

 ארוחת צהרים בעמיעד  - 09040
 

 הסבר על  תהליך הפקת שמן הזית , חגיגת המסיק ! – בבית הבד בפרוד** ביקור 
 נסיעה חזרה   
 

 59:25-12:55בין השעות  11:11יום ראשון  -הרשמה לטיול 
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