
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  חוויה אחרת  –פסח על הכנרת 
 בשמורת הירדןסיור מודרך   – 11:00בשעה  יום ראשון 4.17

נמשיך ה הראשונה ששאבה מים לשדות העמק הבית בו נמצאת המשאבנתחיל מביקור בבית המוטור 
נלך בין בריכות  על המקום המדהים ומה היה פה פעם.נספר  –לית קצרה בשמורת הירדן בהליכה רג

                       .                                               מתאים לכל גיל  המים נראה את בע"ח ועוד הפתעות.
 להרשמה לחצו – נפגשים ליד בית המוטור בחורשת האקליפטוס

 

 על שפת הכנרתמודרך טיול עששיות  – 03:19בשעה  יום שני 18.4

הליכה לצד הכנרת הגואה, צמחיה טבע בע"ח , בית העלמין כנרת, תל בית ירח כולל תצפית מדהימה 
                                        על הכנרת , מתאים לכל גיל                                                                            

 להרשמה לחצו.  המשחקים הסמוך לקבלה במלון אחוזת אוהלונפגשים ליד מגרש 

 

 שיבת התמר לארץ ישראל  -  10:00בשעה  שלישייום  19.4
 נסיים בטעימות תמריםסיפור הבאתו לא"י במסע סודי .ו עץ התמרעל  הסבר תמרים במטעביקור 

 מתאים לכל גיל וסרטון קצר במרכז המבקרים בחנות תנובת כנרת.
 להרשמה לחצו – נפגשים ליד חנות תנובת כנרת בקיבוץ כנרת

 
 

 מיוחדת בבית העלמין כנרתהדרכה הסיפור מאחורי הסיפור  – 11:00יום רביעי בשעה  20.4

בואו לשמוע את הסיפור מאחורי הסיפור של החלוצים והמשוררות הלאומיות בבית העלמין היפה 
 14מתאים מגיל ישראל השוכן על גדות הכנרת. ב

 להרשמה לחצו – בכניסה התחתונה של בית העלמין  נפגשים
 
 

 טיול עששיות מודרך על שפת הכנרת – 03:19יום רביעי בשעה  20.4

טבע בע"ח , בית העלמין כנרת, תל בית ירח כולל תצפית מדהימה הליכה לצד הכנרת הגואה, צמחיה 
                                 על הכנרת , מתאים לכל גיל                                                                                         

 להרשמה לחצו – נפגשים ליד מגרש המשחקים הסמוך לקבלה במלון אחוזת אוהלו

 

https://tickchak.co.il/20998?ref=1IRG
https://tickchak.co.il/16832?ref=1IRG
https://tickchak.co.il/17004?ref=1IRG
https://tickchak.co.il/16833?ref=1IRG
https://tickchak.co.il/16832?ref=1IRG


 
 

 
 

 

 

 

 

 וסיפורה של קבוצת כנרת נעמי שמר  – 11:00בשעה  יום שישי 22.4

 בית שפרירי–סיפורה של המשוררת הלאומית וקבוצת כנרת ,הסיור יכלול ביקור בבית נעמי שמר 

 להרשמה לחצו 14הסיור מתאים מגיל 

 

 טיול עששיות מודרך על שפת הכנרת – 20:00יום שישי בשעה  22.4

הליכה לצד הכנרת הגואה, צמחיה טבע בע"ח , בית העלמין כנרת, תל בית ירח כולל תצפית מדהימה 
                                                                          על הכנרת , מתאים לכל גיל                                          

 להרשמה לחצו. נפגשים ליד מגרש המשחקים הסמוך לקבלה במלון אחוזת אוהלו

 

 משך הסיורים כשעה וחצי 
 פני ההתחלה./ הרשמה לסיור עד שעה וחצי ל הסיורים יתקיימו עם מיני' נרשמים בלבד 
 החזר כספי מלא במידה והסיור לא יתקיים 
  בכל סיור.פרטים נוספים, הרשמה ומחיר בקישור 
 הדרכה מקצועית מקומית 

 () לחצו על הקישור למידע נוסףלרשותכם 

 אטרקציות בסובב כנרת  
 

 2220/4/20-18    פסטיבל עין גב  

 

  

https://tickchak.co.il/16927?ref=1IRG
https://tickchak.co.il/16832?ref=1IRG
https://www.eretz-kinneret.co.il/%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
https://www.eretz-kinneret.co.il/%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
https://betgabriel.smarticket.co.il/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%91_%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99_2022__%D7%94%D7%A0%D7%94_%D7%96%D7%94_%D7%91%D7%90_
https://betgabriel.smarticket.co.il/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%91_%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99_2022__%D7%94%D7%A0%D7%94_%D7%96%D7%94_%D7%91%D7%90_

