מטיילים
עם מסעות
מדריכת הטיול :יעל בטשא

ציפורי | אל בורות המים:
בין משיב הרוח למוריד הגשם
שעות

לבוש

רמת קושי

שעת מפגש09:00 :
יש מדרגות בירידה ובעלייה
סיום משוער 15:30 :לבורות המים ,יש הליכה רגלית
באתר ואל תוך המושב

מפגש

גן לאומי ציפורי ,כניסה
נעליים נוחות להליכה,
הגעה ברכבים פרטיים
כובע ,צעיף לכסות
לקראת הטיול ישלחו
כתפיים בביקור בכנסיה.
הנחיות מדויקות ורשימת ציוד

תיאור מסלול
בשלהי הקיץ ,בין מורידי הגשמים הקדומים לאנשי
החקלאות של ההווה
בתרבות הארץ מושרשת עמוק הציפייה לגשם בעיתו .בעונת
השנה בה הציפייה הזו מגיעה לשיאה נבקר בשרידים היפים של
העיר הרומית .נשאיר את הרכבים בכניסה ,ונכיר את מערכת
המים המרשימה שנלך לאורכה .בדרך נכיר את "מורידי הגשמים"
של התקופה ,והסיפורים אודותם .נעבור דרך מרכז המבקרים
ונמשיך לבית הכנסת העתיק ,שם נדבר על עיתות משבר ובצורת.
נראה את הסרט החדש המוצג במקום ומספר את סיפורו .לאחר
מכן ,נמשיך ברגל אל תוך מושב ציפורי ,שם נבקר בכנסיית אנה
הביזנטית ,שעמדה נטושה מאות שנים ,ולאחרונה משופצת על
ידי שני נזירים שחיים בה.
מושב ציפורי מתייחד במספר היזמויות המקומיות ונקודות
העניין שבו .אנו נפגוש שתיים ,שיראו את הקשר בין חקלאי
העבר וההווה :את בית הבד "ריש לקיש" ,אשר מטפל במאות עצי
זית עתיקים בשטח השמורה ,ומביא את סיפורה של משפחה
מיוחדת מאד .שם יארחו אותנו לטעימות והסברים .משם נמשיך
לחוות "עלעלים" ,עוד יוזמה משפחתית של גידול צמחי מרפא
ותבלינים אורגניים .גם שם נטעם ונשכיל ,בעת שהנהגים
מוקפצים להביא את הרכבים מנקודת ההתחלה.

מוזמנים להצטרף!

עלות )ללא כניסות( 135 :ש“ח
*עלות כניסות )תשלום במקום(:
למבוגר ” 63ח | לגימלאי  49ש“ח
*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 :

