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 גליל מערבי"  -ברוכים הבאים ל"תיק חופשה 
 ממש מתרגשת שרכשתם את תוכנית הטיול שלי, זה לא מובן מאליו ומודה לכם. 

ימי טיול ואולי אפילו יותר, הכל כמובן תלוי בכם וזה היתרון של תוכנית הטיול הזו, המידע  3התוכנית מותאמת לפחות ל 

 וההמלצות כבר כאן, אתם תבחרו מה שמתאים ומה שנוח. 

ים, כל התוכנית הותאמה לימי הקיץ, החופש הגדול וחגי ישראל. חשבתי על מסלולים עם מים, מסלולים מוצלים וקריר

 התאמה לקהל יעד מגוון, גמישות בתכנון, הסברים מפורטים וכיוצא בזה.

 מכיל תיק החופשה ? מה 

 .מידע כללי על האזור 

 .מסלולי טיול מומלצים בטבע עם הסבר מפורט על המסלול, דרכי ההגעה, משך הטיול ואורכו 

 .מסוגים שונים, בדרגות מחיר שונות. המלצות למלונות, צימרים ודירות , 

 .המלצות למסעדות, בתי קפה ודוכני מזון מיוחדים 

 )אטרקציות מגוונות לאזור המתאימות גם לחודשי הקיץ עם כל המידע הנידרש )שעות פתיחה, עלויות, הגעה ועוד 

 דרכי נוף עם מיצפורים מיוחדים. 

 אתרי מורשת ואנדרטאות. 

נעלי מים, כובע וקרם הגנה, מפת סימון שבילים אם יש או  \אז קדימה, זה הזמן להתחיל לארוז : לא לשכוח בגדי ים וסנדלי 

אפליקציה מגבה, מגדירי פרפרים | ציפורים | חרקים | פרחים, משקפת , ערכת עזרה ראשונה ותרופות מרשם, מסיכות 

 ואלכוג'ל ומוראל גבוה כמובן.

 קצת על האזור ומידע כללי :

 גליל מערבי :

הגליל המערבי הוא חלק מהאזור הגיאוגרפי של הגליל, ממוקם בחלק הצפוני מערבי שלו. חבל ארץ זה משתרע בין ראש 

הנקרה בצפון לעמק זבולון ובקעת בית נטופה בדרום וכולל חלקים מהגליל העליון, הגליל התחתון וחופף לנפת עכו. אז 

  לפעמים זה קצת מבלבל...אבל עדיין חשוב להכיר ולדעת.
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הטיול. אנו מנסים להגיע לרמת פירוט ודיוק מקסימליים על  בחלום של טיול אנו משקיעים זמן רב בהכנת תיקי

מנת שהמטיילים יוכלו להנות מחופשה חלומית ללא התעסקות מיותרת. עם זאת חלום של טיול לא תהיה 

או באתרים מכל סיבה שהיא. בנוסף, חלום של \או במחירים ו\אחראית לשינויים, עיכובים ושיבושים בלו"ז ו

 או אובדן מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא.\לנזק, תאונה, גניבה, פגיעה, קלקול ו טיול לא תהיה אחראית

בנוסף, יש לזכור, שהימים הם ימי קורונה והמגיפה טרם חלפה. למרות שבדקנו היטב, כל מקום וכל נקודה, יש 

, אנא עדיין לקחת בחשבון שייתכנו שינויים בעקבות החלטות ממשלה ומגבלות התו הסגול ובכלל. כמו כן

 הקשיבו להנחיות של מסיכות, ריחוק חברתי, תיאום מראש וכיוצא בזה.

תוכנית זו הינה אישית עבור הלקוח אשר רכש אותה. חל איסור על כל אדם מלבד הלקוח להשתמש בתכנית זו. 

במודע אין להעביר או לגרום או לאפשר לתוכנית זו )במלואה או בחלקה( להיות מועברת )באופן ישיר או עקיף, 

 או שלא במודע, בהעלמת עין או בהתרשלות( לאדם שאיננו הלקוח.
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 טיולי טבע ופינות חמד
 מעבר להיותו נחל מרהיב ביופיו, השוכן בתוך חורש ירוק עז וכולו אפוף אווירה אירופאית , ישנם שפע נחל כזיב .

ם. חשוב לתכנן מראש את המסלול, מסלולים שניתן לעשות כדי לבקר בנחל, במבצר המונפורט ובמעיינות השוני 

חזור, מסלול מעגלי, מסלול עם הקפצת רכבים, מסלול ממש קצר או  -להחליט האם אתם מעוניינים במסלול הלוך

 מסלול ארוך. 

o : חניון המצפור, בסופו של דבר מגיעים לאותה נקודה, שימו לב  -לשים בוייז, פארק גורן כיצד מגיעים

שנם שלטים במקום וכמו כן, סימן זיהוי נוסף, יש אמפיתאטרון קטן הפונה שאכן אתם בחניון המצפור, י

, כאשר מבצר המונפורט נמצא על אדוםלנוף, ממש בסמיכות לירידה בשביל. יש לרדת בסימון שבילים 

צל ההר ממול, כך שלאורך כל הירידה מקבלים תצפית מרשימה במיוחד על המבצר הצלבני והמיוחד. 

רך מפותלת קלות ) מה שיקל אח"כ על העלייה(, ורצופה באבנים, חשוב מאוד הירידה עצמה היא בד 

נעליים טובות או סנדלי הליכה חזקים ולרדת בזהירות. במידה ואתם לוקחים מנשא עם תינוק, או 

שילדים קטנים יורדים בעצמם, שימו לב שיילכו לידכם ולעזור להם במקומות היותר מורכבים, אפשר 

זהירות ) בעיקר, אם יש לכם מנשא קדמי או אחורי(. הירידה עצמה מוצלת רוב לשבת לרגע ולרדת ב

הדרך, דבר המקל מאוד, בעיקר בעלייה חזרה. ישנן לא מעט נקודות מוצלות, שאפשר לעצור לנוח, 

 לשתות מים, לשמוע הסברים.

o ירידה אל  : חזור, מתאים מאוד למי שמגיע עם רכב אחד, או רוצה להחליט על זמן השהות-מסלול הלוך

רגלית בתוך  סנדלי מים והליכה. שימו הירוקלמטה תפנו שמאלה לשביל , האדוםכאמור בשביל  הנחל

או נעליים. יש ללכת בזהירות, לשמור על הטבע  סגורות במים יש הרבה סלעים, חובה סנדליםהמים. 

וצלולים, תוכלו  , קריריםשמסביב, לשמור על הציוד שלכם וברור שלא להשאיר לכלוך. המים נקיים

 לכו בשביל הירוק כמה שמתחשק ולבסוף חיזרו על עיקבותיכם.לראות הרבה דגים ואצות. 

o  

ולכן בנחל כזיב  זרימה מדהימההועין חרדלית. עין זיו, עין טמיר  בנחל כזיב כמה מעיינות גדולים ומפורסמים:טיפ מעשי: 

 ביאו איתכם הרבה מיםאל תשכחו להללכת במים ולמצוא פינה שקטה וסודית להתיישב בה.  פשוט אני ממליצה לשקול

  .וקצת נשנושים קלים

 052-2223023. או התקשר כאןלרכישת תיק חופשה גליל מערבי לחצו 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HB3TEPCDDUHHU

