מבצעי קיץ אצל התיירנים באתר:

ארוחה ירוקה  -מסעדה אורגנית במלכישוע שבגלבוע
חבילת אירוח חוויתי הכוללת ארוחת ערב אורגנית לבחירתכם,
לינה במבנה אדמה יפהפה בלב היער
וארוחת בוקר.
רק  ₪ 250לאדם
חבילת אירוח וטיול הכוללת :טיול ג'יפים ,ארוחת דגים אורגנית ב"ארוחה ירוקה"
ולינה במלון הביתי בינהרים שבגדעונה.
רק  400ש"ח לאדם באמצע השבוע.
לפרטים והזמנות :רינת  052-4311430גיתי  052-4819258בית . 04-6585844
מאחלים לכם הרבה אור ,טוב ובריאות!

חוות יש מאין  -נהלל:

"יש מאין"

חווה אקולוגית -חקלאית -חינוכית
קורס פרמקלצ'ר -אוגוסט '08
בשמחה רבה אנו מודיעים/ות על פתיחת קורס פרמקלצ'ר בתחילת חודש יולי בחווה.
המפגשים יערכו בימי ראשון ורביעי בין השעות  .15:00-21:00עלות הקורס  ₪ 600ועוד
 ₪ 100דמי חברות בארגון הפרמקלצ'ר הישראלי) .בזכות סיבסוד של המשרד להגנת
הסביבה על סך  ₪ 1000למשתתף(
המפגש הראשון ביום רביעי  09.07.08בשעה .15:00
מומלץ להביא משהו לאכול לארוחת ערב משותפת.
פתיחת הקורס מותנית במינימום של  10נרשמים )מספר המשתתפים מוגבל ל(20-
למשתתפים/ות אשר יהיו נוכחים/ות בשיעורים ויגישו תרגיל תכנון ,תוענק תעודת מתכנן
פרמקלצ'ר ).(Permaculture Designer Certificate
לפרטים נוספים :מירב כרמי merav@carmi.org.il 054-4401918
להרשמה :יש לשלוח המחאה עם דמי רישום בסך  ,₪ 300לפקודת מירב כרמי לכתובת
משק  ,72מושב נהלל ,מיקוד .10600 :יתרת הסכות תשולם עם פתיחת הקורס.
קורס הפרמקלצ'ר התמלא תוך  48שעות ורשימת ההמתנה ארוכה ,פנינו למשרד להגנת
הסביבה בבקשה לסבסד קורס נוסף שאולי יאפשר עדיפות בקורס הזה לאנשי חינוך
וסטודנטים שזו חופשת הקיץ שלהם .קשה לסרב למי שרוצה לבוא ללמוד...

חוות ורד הגליל:
לתאריכים הבאים בלבד:
14,15,16,19,20,21,22,23
בחודש יולי
מחירי אמצ"ש במקום מחירי שיא עונה
במקום  880ש"ח  580 -ש"ח
זוג בבקתה -
במקום  1050ש"ח  690 -ש"ח
זוג בדירה -
במקום  1312ש"ח  860 -ש"ח.
זוג  +ילד בדירה -
במקום  1445ש"ח  945 -ש"ח.
זוג  2 +ילדים בדירה -
במקום  1508ש"ח  990 -ש"ח.
זוג  3 +בדירה -
בנוסף למשפחות  -במהלך האירוח סיבוב  1על פוני חינם
)לילד .(1
* המחירים ללילה כולל ארוחת בוקר
* המבצע לתאריכים הנ"ל בלבד
* ההזמנות למינ'  2לילות
* תקף להזמנות חדשות החל מ14/07 -
* אין כפל מבצעים והנחות
* ורד הגליל רשאית להפסיק את המבצע בכל עת
לפרטים והזמנות  04-6935785 -שלוחה vered@veredhagalil.co.il / 0

