צלילי עולם
סימפוניה של צבעים ותרבויות בארץ ישראל
נופש מוזיקלי במלון הגושרים
81-0.4..40.08
 0לילות 3 ,ימים
המלון ממוקם בשמורת טבע בין מעיינות ומפלי מים 4בכל חדר אמבטיה,
טלוויזיה , ,מזגן  ,ערכת קפה ותה ומיני מקרר 4לרשות האורחים :שתי
בריכות שחיה  -אחת מקורה ,ג'קוזי ,סאונה ,חדרי טיפולים (בתשלום) ,חדר
כושר4
היום הראשון
 - 03:70יציאה מהמועדונים בעיר  .הפסקת בוקר (ע"ח המטייל)
טיול מודרך במרכז המבקרים החדש באגמון החולה.
**
 - 03:70הגעה למלון ,קבלת פנים חמה ועשירה .כחלק מהמסע נטעם מרק
גולש הונגרי ,מרק ירקות צרפתי ,פאייה ספרדי וקוסקוס עם ירקות
טוניסאי .ולקינוח – הפתעה מתוקה.
 - 03:00מסיבת ריקודים נוסטלגית בקצב הבוגי ,טוויסט וואלס.
 - 00:00ארוחת ערב בסגנון ברביקיו במסעדת המלון.
 Petite Fleur - 00:70פרח קטן  - 0ערב שכולו בניחוח צרפתי ובאווירה
אינטימית ,בליווי גיטרות קלאסיות ופסנתר ,עם מיטב הקלאסיקות של גדולי
השאנסונים לדורותיהם – בביצועים נוגעים אשר ייקחו אתכם למסע מעורר
זיכרונות.
היום השני
 - 03:00בונז’ור ,ארוחת בוקר עשירה ומגוונת בניחוח צרפתי
 - 00:00מבצע משה – הסיפור האמיתי .עם המרצה יהודה טרטנר.
נווט חיל האוויר מספר על המבצע ההירואי להעלאת יהודי
אתיופיה
 - 07:00מרק השף :מרק פטריות ישירות מאיטליה ומרק כתום תפריט
סבתא ,עם תוספות.
 - 03:00ריקודים לטיניים עם מרגריטה ,והרבה שמח.
 - 00:00טוסקנה בגליל ,ארוחת ערב בניחוח איטלקי במסעדת המלון
 - 00:70יוסי בנאי  -שיר סיפור וגעגוע ,מופע בליווי הרכב קאמרי נפלא
שלוקח אותנו למסע קומי ומוזיקלי על היוצר.

היום השלישי
 - 03:00בונוס דיאס ,ארוחת בוקר עשירה ומגוונת.
פינוי חדרים ועזיבה 4מזוודות באוטובוס
 - 00:00דוסווידניה.
בדרך חזרה למרכז ביקור מודרך במרכז המבקרים משגב עם.
**
הפסקת צהריים באגמון מרקט (ע"ח המטייל)
**
נסיעה חזרה הביתה.
**
התוכנית ניתנת לשינויים !!
מחיר לאדם בחדר זוגי
מחיר ליחיד בחדר

 ₪ 8,...כולל מע"מ
 ₪ 0,8,.כולל מע"מ

המחיר כולל:
 אירוח  0לילות  3 ,ימים על בסיס חצי פנסיון
 תוכנית מוסיקלית במלון כמפורט לעיל4
 אוטובוס תיירותי להסעות הלוך ושוב
 קבלת פנים עשירה ביום ההגעה
 ארוחת צהריים קלה – מרקים ולחם הבית ביום השני
 מדריך מוסמך ליום הראשון והאחרון
 כניסות לאתרים4
תנאי תשלום:
 3שיקים מחולקים :
 – 814.40.0.8 על סך ₪ .,.
 814,40.08 על סך ₪ .7,
 – 814240.08 על סך ₪ .7,
טיפ מ ₪ 8, -במזומן4

* -כל הפעילויות יתקיימו בהתאם לתו הסגול והירוק4
* -הרישום לנופש עם תעודת מתחסן או תעודת מחלים בלבד4
ההרשמה כרוכה בתשלום מראש !!!

