נופשון באשדוד במלון "ליאונרדו פלאז'ה "
עם המדריך גרשון מלר
מחזור ראשון  3-6/11/19בימים ראשון עד רביעי
מחזור שני  10-13/11/19בימים ראשון עד רביעי
לחברים שלום,
כמסורת המחלקה לשירותים חברתיים אנו יוצאים לנופש פעיל שיתקיים באזור מישור החוף הדרומי .האירוח
במלון "ליאונרדו פלאז'ה" אשדוד.

יום א'
 7.00יציאה – איסוף בתחנות המרכזיות בישובים.
ארוחת בוקר עצמאית ב"קניון הזהב" בראשון לציון.
מכון השפד"ן – ביקור במרכז המבקרים .מרכז חינוכי אקולוגי במהלך הביקור נחשפים החיים שמתחת לפני
הקרקע במטרופולין גוש דן .החוויה משלבת סרטונים לימודיים ,הדמיה של סיור בצינור תת קרקעי היכרות עם
תהליכי מחזור המים.
אנדרטת עד הלום סיפורו של הגשר והקרבות במלחמת השחרור.
ארוחת צהריים עצמית בקניון "ביג" באשדוד.
הגעה למלון וקבלת חדרים.
ארוחת ערב ובילוי במלון.

יום ב'
ארוחת בוקר במלון ,
 9:00יציאה לטיול.
"בלט פאנוב" צפייה בסרט ,מפגש עם להקת בלט עטורת שבחים  ,מאחורי הקלעים ובקדמת הבמה ושיחה עם
מנהל הלהקה "ולרי פאנוב".
הפסקה לארוחת צהריים עצמית באשדוד.
מוזיאון אשדוד (מרכז מונארט) לאומנויות סיור מודרך.
חזרה למלון
 17:30קפה ועוגה ופגישה עם ראש המועצה .
ארוחת ערב במלון .

יום ג'
ארוחת בוקר במלון ויציאה לטיול
 09:00ניצנים הישנה ,תיאור הקרב ,והכניעה ,שבעקבותיו הוציא אבא קובנר מנשר ששם חותם
על חברי ניצנים ,כולל צפייה בסרט אור קולי.
 ,11.00נמל אשדוד סיור במרכז המבקרים וברחבי הנמל ומסופיו השונים
הפסקה לארוחת צהריים עצמית באשדוד.
 19.00יציאה לארוחת ערב ב"מסעדת איווה" בסגנון מרוקאי באשדוד .

יום ד'
ארוחת בוקר .פינוי החדרים
 9.30יציאה מהמלון .בית חטיבת גבעתי – במצודת יואב בנגבה-סיפורו של המקום .
חוות הבופלו במושב ביצרון ,בעל חיים ייחודי שבטבע הוא חי בביצות ,וכאן בייתו אותו ,ומייצרים מהחלב את מיני
הגבינות המוכרות כמוצרלה נטעם ונתרשם .
ארוחת צהרים עצמאית.
חזרה ופיזור ביישובים.

המחיר לאדם בחדר זוגי  1885שקל
המחיר לאדם בחדר ליחיד  2840שקל
המחיר כולל :אוטובוס מפואר ומדרך צמוד,כניסות לאתרים ע"פ התכנית הנ"ל אירוח במלון
ליאונרדו באשדוד  3לילות בחצי פנסיון  ,כאשר ארוחת ערב אחת מחוץ למלון.
ט.ל.ח ייתכנו שינויים ככל שהנסיבות תחייבנה.
.

לרישום יש להתקשר לאשר מרגולין מחברת "מסיעי כל גיל" בטלפון036197276 / 0508838007-
תנאי תשלום :עד  3תשלומים שווים בהמחאות לפקודת מסיעי כל גיל בע"מ יש למוסרם בהרשמה
ניתן לשלם גם בכרטיסי אשראי ב 3-תשלומים ללא ריבית.
תאריכי התשלום

3/11/19 3/10/19 3/9/19

בדבר פרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למתי הלרמן בטל'0523905743 .

בברכת נופשון מהנה לכולם

