נופש במלון גומא – לחוף כינרת

 – 20-22.11.22ראשון עד שלישי
מלון גומא ,ממוקם בחוף הצפון מערבי של הכנרת ,מוקף בנופים הירוקים המאפיינים את האזור ,ומאפשר לכם הנאה
מירבית מהזריחות מדי בוקר .מטבילה נעימה במים הצלולים ומנוף יפהפה של הרי הגליל הסמוכים .במלון 212
חדרים ,בריכת שחייה ,מסעדה ,לובי רחב ידיים ,חדר כושר ,ומרפסת גדולה הצופה על הנוף ,בה תוכלו להתנתק
מהשגרה וליהנות מחופשה בלתי נשכחת.

להלן התוכנית:
היום הראשון – 20.11.22

 08:00התארגנות ויציאה צפונה
** הפסקת בוקר ע"ח המטייל

** שייט בכנרת – שייט בספינת הלידו כ 30-דקות מלווה במוזיקה
**ביקור במוזיאון "דונה גרציה" –מקום בו תפליגו בדימיונכם למאה ה 16-במסע אל חייה של דונה גרציה ,בתוך
תפאורה בסגנון ארמונה של הגבירה ולצלילי תקופת הרנסנס .הסיור המודרך כולל :הרצאת פתיחה ,סרטון ,סיור
מודרך באולמות הבית" ,בובות מספרות היסטוריה"  .הסיור מרתק ומעניין באווירה תרבותית ברוח המאה ה16-
**הפסקת צהריים בקניון טבריה ע"ח המטייל
**הגעה למלון והתארגנות בחדרים
 19:00ארוחת ערב במלון

היום השני 21.11.22 -

ארוחת בוקר
07:30-09-30
**ביקור בדומוס גליליאוס  -במבנה ,שתוכנן בסגנון אדריכלי מודרני ,בן  3מפלסים ומדרגות גולשות ביניהם לעבר

הכנרת .המקום הינו מרכז בו יוכלו נוצרים בכלל ,ופרחי כמורה וכהני דת בפרט ,להיות בקשר עם מסורת ישראל.
** מפגש עם דולי – גלויה מאפגניסטן –במיזם מרתק על 'דרך המשי' מספרת דולי עירון ששלושת אחיה נולדו
באפגניסטן ,את הלא יאומן .באמצעות חפצים אותנטיים שהגיעו מאפגניסטן בדרך לא דרך ,מספרת דולי עירון מורת
דרך ,משפטנית וחוקרת תולדות ארץ ישראל את מסעם של יהודי אפגניסטן ,מנהגיהם ומורשתם.
**בית הכנסת בכורזים-הוא אחד היפים שהתגלו בישראל שהוקם בשלהי המאה הרביעית ,או בראשית המאה
החמישית ללפנה"ס .המבנה בנוי מאבני בזלת ,הסלע הנפוץ בסביבה.
**הפסקת צהריים ע"ח המטייל
 19:00ארוחת ערב במלון

היום השלישי 22.11.22 -

 07:30-09:00ארוחת בוקר במלון
 10:00פינוי חדרים ,מזוודות באוטובוס
|** עין נון במושבה מגדל  -עין נון הוא מעיין נובע אל תוך שתי בריכות – האחת טבעית והשנייה מלאכותית,
שהוקמה עוד בתקופה הרומית והוא אף מהווה את אחת העצירות השוות בשביל ישראל
**כנסיית הבכורה בכפר נחום -של פטרוס מכונה גם כנסיית ההבטחה והיא כנסייה פרנציסקנית .במקום זה
נגלה ישו לשבעה מהשליחים לאחר שקם מן המיתים ,אכל איתם את ארוחת הבוקר והעניק לפטרוס את הבכורה
** ירדנית  -אתר טבילה בנהר הירדן המיועד לצליינים נוצרים .האתר ממוקם דרומית למוצא הנהר מהכנרת ,בין
סכר דגניה לסכר אלומות בסמוך לקבוצת כנרת.
**גשר הסכרים החדש – משלב הליכה עצמאית וקלה ,כולל הדרכה קומית.
** מוזיאון גשר בקבוץ גשר  -חצר גשר הישנה מספרת את תולדות ההתיישבות היהודית
באזור ,מאז ראשית המאה ובמיוחד את סיפור קרבות גשר במלחמת העצמאות.
הפסקת צהריים ע"ח המטייל ונסיעה חזרה לסביון
**

המחיר למבוגר בחדר זוגי
המחיר ליחיד בחדר
• התוכנית נתונה לשינויים
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