מטיילים
עם מסעות
מדריך הטיול :ירון ויסבין

טיול בעכו העתיקה -
מסע מרגש אל עבר מפואר

שעת מפגש09:00 :
סיום משוער16:00 :

לבוש

רמת קושי

שעות

הסיור כולל הליכות קלות בעיר
עם הרבה הפסקות

מפגש

ביגוד קל לטיול רגלי,
נעלי הליכה,
כובע וקרם הגנה

בכניסה לאכסניית אנ"א ,עכו
הגעה ברכבים פרטיים
לקראת הטיול ישלחו הנחיות
מדויקות ורשימת ציוד

תיאור מסלול

העיר שהוכרזה בשנת  2001על ידי אונסק"ו כאתר
שימור מורשת תרבות עולמית
עכו היא אחת הערים החשובות ביותר בעולם העתיק המשמרת
היסטוריה מרתקת ,שילוב נדיר של מזרח ומערב ומקום מפגש ייחודי
של אמונות ,דתות ותרבויות שונות ומגוונות .חומות וביצורי העיר,
הכנסיות ,המסגדים ,והחאנים  -מגוללים את ההיסטוריה של שליטים
רבים שנלחמו עליה ,משלו בה ,בנו ופיארו אותה.
הסיור הרגלי באתרי העיר העתיקה בעכו כולל בעיקר שרידים
מהתקופה הצלבנית והעות'מאנית :אולמות האבירים שנחשפו מתחת
לפני האדמה ומאפשרים הצצה לחייהם של האבירים הצלבנים שחיו
בעיר לפני מאות שנים ,מנהרת הטמפלרים המובילה מהמצודה
הטמפלרית במערב אל הנמל במזרח העיר ,חאן אל-עומדן הסמוך לנמל
ששימש למסחר בינלאומי מסוף המאה ה ,18 -בית המרחץ חמאם
אל-באשה שהיה פעיל עד למלחמת העצמאות ב ,1948 -השוק
העירוני הססגוני ,המרינה ונמל הדייגים ,מוזיאון עוקשי בו תערוכות
מתחלפות של אמנות ישראלית ותצוגת קבע מעבודותיו האמן
אבשלום עוקשי ז"ל ,מוזיאון אוצרות בחומה המשמר את המורשת
ההיסטורית המרתקת של העיר ומשחזר מראות אותנטיים מהעבר ,בית
הכנסת הטוניסאי היחיד בסגנונו בעולם שכל  4קומותיו מצופים
בפסיפסים טבעיים וכל  140חלונותיו הם ויטראז'ים .הפסקה לארוחת
צהריים חופשית במסעדה באזור השוק/הנמל.

מוזמנים להצטרף!

עלות )ללא כניסות( 135 :ש“ח
עלות כניסות לאתרים:
 65ש“ח )תשלום במקום(
*המחיר לא כולל ארוחת צהריים

מספר משתתפים20-30 :

הרשמה באתר:

city.massaot.co.il
https://city.massaot.co.il
למעבר לאתר לחץ כאן

ביטול

עד  14יום לפני הטיול החזר כספי
מלא ללא דמי ביטול.
לאחר מועד זה לא יוחזר הסכום אך
יהיה זיכוי לטיול במועד אחר.

התייעצות

ניתן לפנות לדורית אנגל:
טלפון054-5912291 :
אימיילdorite@amsalem.com :

דורית אנגל | 054-5912291 :מסעות1-800-777-555 :

