
 
 11/4/11-8  -פסח  –טיול רגלי מים אל ים 

 
" בארבעה ימי הליכה, ממערב למזרח. זו הרפתקה של פעם נצא למסלול המיתולוגי "מים אל ים

 שנבחרה בקפידה לטיול נטייל בקבוצה קטנה, חוויה יוצאת דופן וטיול שלא נשכח. בחיים
 ...מטיילים( 23)מקסימום 

 
 8/4 – 1יום 

נתחיל בצעד הראשון לארבעת נרד באזור המונפורט. נפגש בנהרייה עם בוקר ובהסעה מאורגנת 
משם לחניון הלילה של נחל כזיב נגיע לחורבת אבירים.  דרך הלגונות הכחולותהימים הקרובים ו

. בחניון נפגוש במאהל המסודר שלנו, נשתה מרק טוב ונתכונן לארוחת הראשון בגשר אלקוש
 .ק"מ( 32)סה"כ לתוך הלילה ליד המדורה. הערב. נמשיך בחגיגה 

 
 4/4 – 2יום 

חדש, נאכל ארוחת בוקר בחניון ונצא לדרך. נעבור בנחל כזיב עליון ליד הר זבול נקום לבוקר 
החורש היפה של נחל נריה נגיע לחניון בחורבת  הקדוש, נמשיך מזרחה לכיוון הר מירון ודרך

 מקלחת חמה בערב זה! ק"מ(. 9נפגוש במאהל שלנו, נאכל ונחגוג שוב. )סה"כ חוממה. 
 

 4//1 – 3יום 
, נהנה לפסגת הר מירוןהיום נחצה את קו פרשת המים ונעבור לצד המזרחי של הארץ. נעלה 

ונראה פירים אדירים בסלע. מעין זבד נרד דרך נחל  מהרוח הטובה, נמשיך דרך שביל ההוטות
 ק"מ(. 9העיקול הצמוד לקבר הרשב"י. )סה"כ מירון הקסום אל חניון 

 
 11/4 – 4יום 

נצא ליום האחרון במסענו. אחרי ארוחת הבוקר נצא עם נחל מירון לכיוון נחל עמוד. נכנס לשמורת 
הטבע מהיפות בארץ, נלך לצד הנחל הזורם ונכנס לבריכות הצלולות לטבילה. נמשיך לכיוון דרום 

לטבילה בים קפיץ אותנו ההסעה שתעם הנחל הארוך ונסיים בצומת עמוד / בחוקוק. נעלה על 
 .וזכרונות רבים גדולה הביתה בתחושה סיפוק לנהריה ומשם הכנרת... נחזור –הקרוב 
 ק"מ(. 33)סה"כ 

 
ליטר לפחות(, סנדביצ'ים לבוקר ולצהריים  2נעלי הליכה, כובע, תיק קטן לטיול, מים ) יש להביא:

 היגיינה.ביום הראשון(, תיק גדול )יועבר ע"י רכב הלוגיסטיקה(, שק"ש או מצעים, 
 מקלות הליכה, פק"ל קפה, כלי נגינה, מוסיקה. מומלץ להביא:

 

 (148)בכרטיס אשראי  ₪ 0/8–עלות הטיול 
 : העלות כוללת

 הכוללת מאהל ברמה גבוהה עם אספקת מים קבועה, תאורה וחשמל  מלווה לוגיסטיקה
 זמין. מחצלות ועמדת קפה / במאהל.

 .מקלחת חמה בערב השני בבית ספר שדה מירון 
  ונוחים.אוהלים ללינה עם מזרונים עבים 
 ארוחות ערב בשריות )פויקה, על האש...( בכל ערב. 
 בוקר וצהרים )מלבד היום הראשון(. ארוחות 
 .הדרכה מקצועית 
 .הסעה מאורגנת מתחנת הרכבת נהרייה וחזרה לנהרייה ביום האחרון 
 .כניסה לשמורת הטבע 

 
 מטיילים! 24מותנה במינימום מתאים למיטיבי לכת בלבד והטיול 

 
  31/2/31 -להרשמה מועד אחרון 

  ההרשמה מתבצעת אחרי יצירת קשר איתי במייל)orshaguide@gmail.com(  או בטלפון

 לאחר יצרית הקשר. ינתנו באופן אישי ( בלבד. התשלום ופרטים מדוייקים0125353350)

 כדי שאצור קשר אתכם. לחצו כאן ומלאו את הטופס 

שימו לב, הטיול בקבוצה קטנה והמטיילים נבחרים בקפידה מתוך היכרות איתם. זאת כדי 
 אל תפיצו זאת לכל אחד בבקשה!. ומהנה לכולנולבנות קבוצה טובה 

mailto:orshaguide@gmail.com
http://goo.gl/forms/SEOR1RC6zc

