
  

 

 

  אחוזת אוהלו על שפת הכינרתמלון  -   ישראלי  פסטיבל

20.6-23.6.2021 
 

                                                                        ירוקוהתו הלפי תקן משרד הבריאות  תכנית הפסטיבל                                 
  אחוזת אוהלו –ומדריכי הטיולים טובי האומנים  עם                                 

  

 איתן עומר – מאיר שוורץ – והדרכה בהנחיית
 

    ' תמוזי – 20.6 –ראשוןיום                                     
 הגעה ברכבים פרטיים.טיול מוזיקאי על שירי אהוד מנור בן המקום. –טיול בבינימינה      11.00

 14.00משעה  קבלת מפתחות והתארגנות בחדרים -הגעה לבית המלון שעות  3-כ לאחר הסיור 
   קפה ועוגה  16:00-17:00
 חגיגית  פתיחה  17:00-17:30

           "מגלים  עולם"  מנכ"ל - שוורץעציון ברכות מאת מר                         

  גרושקה, אילן טל וניסן רחמנישירה בציבור בהנחיית יוסי   17:15-18:30
   ארוחת ערב  18:30-20:00

 מופע פתיחה. – חנן יובל  : הפתיחה הופעת ערב   21:00

 21.6' תמוז יא -שנייום 
 ארוחת בוקר  07:30-9.30

 " קח מקל ובוא איתי אל הגליל"  –טיול מזמר      10:00-13.00
 חזרה למלון                 13.30

 קפה ועוגה  16:00-17:00

 יורם טהר לב מופע   17:00-18:15

   רוחת ערבא 1830-20:00

 לאוניד רוטשטיין –עוזי רונבלאט ת ערב : הופע  21.00

 22.6   ' תמוזיב   -שלישייום 

 ארוחת בוקר                     07.30
 ים כינרת סיור בעקבות רחל המשוררת משם הרי גולן ועד קסם על -טיול מזמר       10:00-13.00

 חזרה למלון               14.00
 קפה ועוגה     16:00-17:00

  יותם כהן ושירלי הוד"-מופע     17:00-18:30

  ארוחת ערב    18:00-21:00

 יוסי גרושקה -אילן טל –לזר בואנו  –יווני –מופע ישראלי :הופעה   21:00          

 23.6 תמוז  יג'  -רביעי יום 
 ופינוי חדרים – ארוחת בוקר   07:00-10:00

 עידן חדש –אבירם  – מופע סיום  10:00          
 נחל ציפורי.–ציפורי לטיול אופציה                    

                  
                      

 

 :*הערות

 לפי תקן משרד הבריאות. כניסה למתחסנים ומחלימים בלבד ערב ארוחות 

  אולם כנרת.  1קומה מיקום המופעים 

 לו"ז שעות יפורסם בנפרד  בבית הכנסת  תפילות למעוניינים 
 

 
 יתכנו שינויים –ט.ל.ח 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 :עלויות 
 

   ₪ 3800: עלות לזוג
 ₪ 0043:  עלות ליחיד בחדר

 
כניסה לכל  –חצי פנסיון + קפה ועוגה כל יום  –לילות  3 –ימים  4: כולל 

 המופעים והטיולים .) הטיולים ברכבים פרטיים(
 
 

 חדרי גן אחוזת אוהלו על שפת הכינרת . – המלון
 

 ליום לאדם. ₪ 08אופציה למיניבוס לטיולים    :  לא כולל
 

 או למייל   09-7742508להרשמה יש למלא טופס הרשמה ולשלוח לפקס 
Etzion68@gmail.com 

 
 

 תנאי הרשמה : 
 .בקרדיט 12תשלומים ללא ריבית או עד  3ניתן לשלם עד 

  
 

 ט.ל.ח
  
 
 
 

 
 
 

      צוות מגלים עולם מאחלים לכם הנאה מירבית !                 

   olam.com-www.megalimאתר:    etzion68@gmail.com:מייל
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