
  טיול סוכות 
  הנוסעים בשביל ישראל 

  שבת בחול המועד סוכות -שישי 14/15-10-2011
   

  אנו ממשיכים את מסענו בשביל ישראל
  יער בן שמן במקום בו סיימנו את מסענו האחרון. 09:00נפגש בשעה 

  למצפה מודיעים ליד הקפה! 443בכניסה מכביש 
  ירושלים, נגיע לראש ההרהמסע ייקח אותנו דרך יערות השפלה אל הרי 

  ונרד חזרה לשפלת יהודה ללון.
  ביום השני נסע מהשפלה אל הנגב הצפוני.

  -’ מסלול מפורט: יום א
  ביקור במנזר ? –יער בן שמן, נחל ענבה, עמק איילון, מנזר השתקנים 

  ערבי )יש חיה כזאת(.-ישוב יהודי –נווה שלום 
  דרך בורמה ושלוחת השיירות,

  כסלון, הר הטייסים, ירידה דרך עין מטע לעמק האלה. הר כרמילה, נחל
   

  לאדם צריך להביא אוהל המקום מספק₪  65לינה בעמק דוד המחיר ללינה 
  מזרונים, מחצלות, שירותים מקלחות, תאורה, מטבח חיצוני
  עם גז, מקרר וכיור לשטיפת כלים, פינת מדורה ופינת מנגל.

   
  ”דוד עמק”למצטרפים ביום השני אנא הגיעו ל

  08:00ה בעמק האלה בשעה ”מתחם בקיבוץ הל
  תל עזקה, פארק בריטניה, מצפה משואה, רמת אבישור, –’ יום ב
  צורה, בית גוברין, נחל מראשה, לכיש, תל נגילה,’ חר

  הרכבת הטורקית, שמורת פורה, דבירה.
   

  בינונית ומעלה -עבירות: קלה
  ש"ח ליום 150פ ש"ח ליום, מחיר למשתתף ללא ג'י 200מחיר לג'יפ 

  מדריך: דן אמיר
   
  ניתן להצטרף ליום או ליומיים לפי בחירה -
במידה שתרשמו מוקדם נשתדל לארגן לינה זולה ומרוכזת, ארוחת ערב משותפת ופעילות  -

  לילה
  10/10/11תאריך אחרון להרשמה  -
  

  נוהל הרשמה לטיולים ופרטים על טיול סוכות
   
  ע"י מדריכים מהשורה הראשונהכל טיול של המועדון מודרך  -
  ידינו ומשריינים לנו את התאריך המוזמן-מדריכים אלו מוזמנים על -
  לכן לא ניתן לבטלם בסמיכות לטיול  
  6 -מינימום ג'יפים לקיום טיול  -
  ההרשמה לטיולים תתבצע בצורה הבאה: -
תן להעביר גם א. שליחת טופס הרשמה בפקס בצרוף מס' כרטיס אשראי (את מס' הכרטיס ני  

  טלפונית)
  09-8639299הכרטיס לביטחון/גביה מס' הפקס       

  או מהקובץ המצורף במייל club.com-www.4x4 ב. את הטופס ניתן להוריד: מאתר ג'יפ חיון  
  052-2660759יון בטל. למשה ח SMSג. במקרים חריגים ניתן להרשם ע"י טלפון או   
   
  נהלים הם למענכם, כדי שנוכל לעמוד בארגון טיולים אלוה
  

 


