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את  החלפנו  )רק  הבא  השיר  את  לעצמנו  זמזמנו  הפרויקט  את  כשהכנו 
המילה 'לנגן' במילה 'לטייל'(

את המנגינה הזאת
אי אפשר להפסיק,
את המנגינה הזאת
אי אפשר להפסיק,

מוכרחים להמשיך לנגן
מוכרחים להמשיך לנגן,

מפני שאת המנגינה הזאת
אי אפשר להפסיק"

להקת חיל האוויר

יומי, בתצפית  ברמת הגולן בטוח ביקרתם, אם בחופש, במילואים, בטיול 
על הנשרים ובגלישה על פלסטיק בחרמון. אבל האם אתם מכירים אותה 

באמת? את אנשי הגולן, האמנים, החקלאים, הטבחים, המוכרים בשוק? 

כשחשבנו על טיול בגולן, רצינו להפגיש אתכם עם האנשים המיוחדים שחיים 
ברמה, לחשוף בפניכם את הרובד הפחות מוכר, השילוב של אנשי הגולן עם 
הנוף המיוחד, בשלכת של סוף הסתיו, היין והבשר... הרכבנו מספר סיורים 

מיוחדים במינם שיחשפו בפניכם עולם קרוב ופחות מוכר…

אנחנו מזמינים אתכם ל-3 ימים קסומים, רגועים ומרתקים, שימלאו 
לכם את המצברים, לפחות עד לפתיחת השמיים.

http://www.angelica.gr/Apollo/index.php


מה בתכנית?

יום ב', 26.10.20  

על המופע 
הבודהיזם,  היהדות,  כהן:  לאונרד  של  חייו  סיפור 
ההצלחות  והאלכוהול,  הסמים  הכתיבה,  הנשים, 
שתרגם  מידן,  המאוחרת.  והפריחה  והכישלונות 
מעמיק  במבט  כהן,  של  וספריו  שיריו  את  לעברית 
ועולמו הרגשי של לאונרד, כשבין  על חייו האישיים 
הופעה,  בין  כהן. בשילוב מנצח  הסיפורים פרל מבצע את השירים של 
הרצאה, הקרנה, סיפורים וקטעי קריאה, מידן ופרל מגישים ערב מרתק, 

מצחיק ומרגש לפרקים, שמשאיר טעם של עוד.

הגעה למלון

ארוחת צהרים קלה וקבלת פנים

יציאה לסיורי הכרות )לפי בחירה(

קוקטייל פתיחה

ארוחת ערב

קובי מידן ואיתי פרל במופע לזכרו של לאונרד כהן

  12:00-14:00

15:00
18:00
19:00-21:00
 21:30
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מה בתכנית?

יום ג', 27.10.20  

על המופע 
מוני מושונוב בערב בידור מיוחד במינו של סטנדאפ, 
מערכונים ושירים. זו הפעם הראשונה שמוני מעלה 
הקהל  לבין  בינו  מחיצות  שובר  הוא  בו  יחיד,  מופע 
נקודות  על  וסיפורים  עכשוויים  סטנדאפ  בקטעי 

בקריירה העשירה שלו.

יום ד', 28.10.20  

יציאה לסיור כולל ארוחת צהרים )סיורי בחירה(

חזרה למלון

קוקטייל

ארוחת ערב

מפגש מושונוב: מופע הסטנד אפ של מוני מושונוב

יציאה לסיור כולל ארוחת צהרים )סיורי בחירה(

חזרה למלון ופיזור לבתים

09:00
15:00
18:00
19:00-21:00
 21:30

09:00
15:00

http://www.angelica.gr/Apollo/index.php


הסיורים המוצעים לבחירה

http://www.angelica.gr/Apollo/index.php


מג'דל שאמס 
'תל אביב של צפון הגולן'

נפתח את הבוקר בתצפית על ברכת רם, הכפרים הדרוזים והחרמון, 
ונתחיל לקבל מושג על המרחב של היום. עם ההגעה למג׳דל שאמס 
כולל  במג'דל שאמס,  קולינארי  לסיור  דרוזי,  אוכל  עם אשפית  ניפגש 
ארוחת צהריים ביתית מטורפת אצלה בבית )לא כשר(. בביקור נשלב 

גם מס' מקומות מסורתיים )תבלינים, קפה וכו'(.

- אם יאפשר הזמן נשלב ביקור בשוק הפירות של נבי יעפורי. 

עין קיניה ומבצר נמרוד 
'קסמו של מקום החבוי מהעין'

נדירות. תצפיות  ונשלב  נמרוד  במבצר  בביקור  הבוקר  את  נתחיל 
ועתיק. בשונה ממג'דל  )כפר קטן  נגיע לעין קיניה  לקראת צהרים 
שאמס, שם הכל מתפתח מהר, בעין קיניה  הכל זז הרבה יותר לאט(. 

ניפגש עם מדריך מקומי לסיור ברחבי הכפר, ביקור בכנסיה העתיקה 
ובחילווה, וסיום באירוח ביתי.



הכפר ראג'ר 
הכפר העלאווי היחיד בישראל

מהנקודות המענינות ביותר לאורך גבול ישראל-לבנון. 

תצפית בוקר מהר דוב: תצפית חדשה מטורפת על אזור דרום 
אל  מאד  מיוחדת  הצצה  ומאפשרת  לאחרונה  שנפתחה  לבנון, 

אזור דרום לבנון ממרומי החרמון.

מקומי,  במדריך  מלווים  מאד.  מיוחד  ביקור  ראג'ר:  בכפר  ביקור 
נבקר בתצפית מתוך הכפר על מעיינות הוואזני, במאדפה ובכיכר 
הכפר החדשה, נשמע את סיפורו המיוחד של הכפר שהיה חצוי 

בעבר בין 2 מדינות, מה קורה בו כיום ועל החברה העלאווית.

הביקור כולל ארוחת צהריים משובחת בכפר על טהרת המטבח 
הלבנוני )לא כשר(.

הסיור כולל 2 מקומות הדורשים אישור מיוחד מול הצבא. 

קיבוץ עין זיוון 
בטון, חימר ויין: ידיים מוכשרות יוצרות דברים מופלאים

השטחים  קוניטרה,  מרחב  עבר  אל  בתצפית  הבוקר  את  נתחיל 
החקלאיים, גדר הגבול, מעבר קוניטרה והר אביטל ברקע. לאחר מכן 
נגיע לקיבוץ עין זיוון ונבקר בשתי בקתות צ׳רקרסיות עתיקות שאותן 
שיפץ האומן אורן ארבל, אשר יערוך לנו סיור במתחם האומנות החדש. 

הסיור ישולב בפעילות יצירה.

מזקקת  שהוא  בגולן  המיוחדים  היקבים  לאחד  נמשיך  מכן  לאחר 
וכל  משובחת  גבינות  בפלטת  מלווה  השתיה  פלטר.  יקב  וג׳ין,  ויסקי 
מה שנשאר זה רק לחייך. באם יאפשר הזמן נשלב ביקור בדה-קרינה, 

מפעל שוקולד בוטיקי נהדר. 



סיור חקלאות גולנית 
יין, כמהין וחידושים בעולם הקולינריה

בדגש  המרחב,  על  כללית  בנטל(  )הר  בתצפית  הבוקר  את  נפתח 
מנהל  עם  למפגש  גולן,  מרום  חקלאות  לשטחי  נמשיך  חקלאות. 
המטע/אחראי גידולי נישה והסבר על הגידולים המיוחדים. בחלקות 
מפגש  כולל  להסבר,  הכמהין  מחלקות  לאחת  להגיע  ננסה  הנישה 
בו נראה את הכלבים בפעולה. נחזה בשיא קטיף התפוחים ולאחר 
היין  תעשיית  על  להסבר  בכרמים  באחד  יינן/כורם  עם  נפגש  מכן 
המתפתחת בגולן, כולל טעימות יין בכרם עם הנוף הגולני המשובח. 

העבר היהודי ברמת הגולן 
סיור תרבותי-ארכיאולוגי

מעבר להיסטוריה המודרנית, הגולן חופן בתוכו היסטוריה עשירה 
ועתיקה. נבקר בשמורת גמלא ונשמע את הסיפור של הישוב היהודי 
ערב חורבן בית שני. נמשיך לביקור באום אל קנטיר, מהפרוייקטים 
תלמודי  כנסת  בית  עם  בגולן,  ביותר  המרגשים  הארכיאולוגים 
שנחרב ברעידת אדמה ונבנה מחדש בטכנולוגיה חדשנית ,לראשונה 

בחפירות ארכאולוגיות.

לאחר הסיור ניסע לקצרין ליקב רמת הגולן לאירוח מלא טעימות 
וארוחת צהריים. כאן החלה מהפכת היין בגולן, והיקב מייצר יינות 

איכותיים ועטורי פרסים. 



סובב מרום גולן 
תצפיות גיאופוליטיות וחקלאות 

גולנית במאה ה-21
בנטל,  מהר  בתצפית  הבוקר  את  נפתח 
לכל  נוף  ביותר במרחב, עם  היפה  התצפית 
הקצינים  מפקדת  עבר  אל  נצא  הכיוונים. 
הנטושה בפאתי קוניטרה - מבנה מרשים 
של  )סיפורו  פחות  לא  מרשים  סיפור  עם 
אלי כהן, סיפורה של מנהלת "שכנות טובה" 
והסיוע ההומניטרי לסורים במהלך מלחמת 
האזרחים(, ומשם נמשיך אל עוז 77 - קרב 
של  ההיסטוריה  על  נדבר  הבכא.   עמק 
המקום ועל השינוי הגדול שהוא עובר עם 
"עמק  הרוח  טורבינות  חוות  של  הקמתה 

הבכא".

הבניאס - מלך הנחלים
תצפית, מסלול מים ויקב מעולה

על  נפתח את הבוקר בתצפית מתל פאחר 
מורדות הגולן, צפון עמק החולה ודרום לבנון.  

נמשיך לשמורת הבניאס, למסלול מעגלי של 
כשעה וחצי אל המפל והשביל התלוי. 

בדרך חזרה נעצור לביקור ביקב אודם, יקב 
הזמן  יאפשר  ואם  איכותי,  משפחתי  בוטיק 
נצא ביער אודם אל הג'ובה הגדולה - מסלולון 

קצרצר ביער.

שמורת תל-דן 
כשאדם וטבע נפגשים

מים  של  שילוב   - תל-דן  בשמורת  ביקור 
מגוון  עם  מפוארת,  וארכיאולוגיה  זורמים 
בתוך  נהדרת  תצפית  כולל  מסלולים, 

המסלול על הכפר ראג'ר והגבול.

בסיום הסיור נאכל יחד ארוחת צהריים.



קצת על המלון 
מלון מרום גולן, השוכן בלוע הר הגעש בנטל, מהווה פנינה תיירותית בצפון 

רמת הגולן. אופיו הייחודי של המקום, יוצר סביבה בעלת ניחוח אירופאי. 
בזכות מזג האוויר הטיפוסי למיקום המיוחד, בגובה של 1,000 מטר מעל פני 
הים, ניתן ליהנות לאורך כל עונות השנה משפע המרחבים, שמורות טבע 
מגוונות, פארקים וצמחייה אופיינית וייחודית, ולזכות בחוויה בלתי נשכחת 

הן בזכות ימי הקיץ הצוננים והן בזכות ימי החורף המושלגים לפרקים. 

החדרים המוצעים בתכנית
בקתת נופש זוגית

כל בקתה משתרעת על פני כ-35 מ"ר ומחולקת ל-2 חדרים: חדר שינה זוגי 
)מיטה בגודל 160X200 ס"מ, ניתנת להפרדה( ומסך LCD רחב לטלוויזיה 
בלוויין וכן סלון עם ספה הנפתחת למיטה זוגית וכורסה הנפתחת למיטת 
יחיד. המטבחון בבקתות מצויד למשעי וכולל פינת קפה עם מכונת קפה, 
ממוזגים  החדרים  בישול(.  אמצעי  כולל  )לא  אוכל  וכלי  מקרר  מיקרוגל, 

וכוללים חדר אמבטיה מפנק כולל חלוקים, נעלי בית ומייבש שיער. 

סוויטה דה לוקס
זוגית גדולה  הסוויטות המרווחות )40 מ"ר( כוללות חדר שינה עם מיטה 
במיוחד )2.00X1.70 מ"ר, ניתנת להפרדה(  טלוויזיית LCD, סלון מפנק עם 
כתיבה, טלפון,  נפרדים, שולחן  לינה  ל-3 מקומות  ישיבה הנפתחת  פינת 
כולל  מפואר  אמבטיה  חדר  בר,  ומיני  אספרסו  מכונת  קפה/תה,  ערכת 

חלוקים, נעלי בית ומייבש שיער.
גודל החדר הינו 40 מ"ר. חלק מהסוויטות בקומת קרקע בעלות יציאה לגן 

וחלקן בקומה א' עם מרפסת לנוף המופלא של הר בנטל.



מחיר
מחיר לאדם בחדר זוגי: 3,250 ש"ח בבקתת נופש

תוספת לסוויטה דה לוקס:  200 ש"ח לאדם
תוספת לחדר יחיד:  1,290 ש"ח לאדם

המחיר כולל 
2 לילות בכפר הנופש מרום גולן.

כלכלה: פנסיון מלא )ארוחת ערב אחת במסעדת הבוקרים במתחם 
ואחת בחדר האוכל של כפר הנופש(

3 סיורים )עד 28 אנשים בסיור(: לפי בחירה.
2 מופעים.

הדרכה: מדריכי החברה הגיאוגרפית. 
איש צוות מטעם החברה הגיאוגרפית לכל אוטובוס.

ועוד פינוקים והפתעות...

תנאי תשלום ודמי ביטול

המחיר אינו כולל 
הגעה למלון.

הוצאות אישיות.

תשלום ראשון בסך 1,000 ש״ח לזוג עם העברת טפסי ההרשמה. 
את יתרת התשלום ניתן לשלם בשתי דרכים:

עד 3 תשלומים  בכרטיס אשראי שבוע לפני מועד היציאה.
תשלום אחד עד שבוע לפני הטיול באמצעות העברה בנקאית או צ'ק. 

דמי ביטול:
עד 7 ימי עבודה לפני היציאה יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע.

מ-6 ועד 2 ימי עבודה לפני היציאה:  דמי ביטול בסך 80% מהמחיר. 
מ-2 ימים ועד מועד היציאה: דמי ביטול בסך 100% מהמחיר.       

הערה חשובה בנושא הקורונה: 
קורונה,  התפרצות  של  מקרה  בכל 
בידוד, אפשר לבטל עד  או  הידבקות 

יום לפני ההגעה וכל הסכום יוחזר.



לפרטים נוספים והרשמה פנו אלינו:

03.563.9003 )ענת( | 03.563.9014 )מלי(
info@geotours.com


