16-a Israela Esperanto-Kongreso
16-14.8.0215 Jeĥiam (apud Naharia)
La 16-a Israela Kongreso okazos en la nordo de Israelo
apud la kibuco Jeĥiam, 13 km oriente de la urbo Naharia.
Kiel ĉiam, ni havos tri-tagan Esperanto-feston kun riĉa
soci-kultura programo. Okazos du agrablaj duontagaj
ekskursoj en la verda naturo de la okcidena Galileo. Ni
kongresos, tranoktos kaj manĝos en la komforta gastejo
"Teva Jeĥiam" http://www.tevabeyechiam.com/. Du
tranoktoj en du-persona ĉambro inkl. maten- kaj
vespermanĝojn kostas 520 NIS (ĉ. 110 euroj); nur
matenmanĝo 400 NIS. La programo, ekskursoj kaj loka
transportado kostas 200 NIS (40 euroj) pagota surloke.
Israelanoj devas mem rezervi sian ĉambron ĉe la gastejo
(vidu sube). Estas planata komuna veturado: el TelAvivo al Naharia trajne kaj veturigo de la stacidomo al
Jeĥiam. Revene - veturigo al Naharia kaj de tie buse al Tel-Avivo.
Por eksterlandaj gastoj
Antaŭ- kaj post-kongresaj ekskursoj estas planataj por la eksterlandaj partoprenantoj:
12-16.4.2015 – Tel-Aviv-Jafo, Haifo kaj Akko, Nazareto,Tiberiado kaj lago de Galileo
19-25.4 .2015 – Jerusalemo, La Morta Maro, Masado, Eilat, Petra kaj Jordanio
Du semajnoj de Esperanto-turismado tra Israelo
kaj Jordanio, plene akompanata kaj profesie
ĉiĉeronata en Esperanto.
Pliaj informoj kaj aliĝo ĉe Esperanto-Ligo en
Israelo : eli@esperanto.org.il
אתר הנופש "טבע ביחיעם" שוכן למרגלות מבצר
 הרים, מוקף חורש טבעי.יחיעם ליד קיבוץ יחיעם
.)וערוצי נחלים (בהם נחל יחיעם ונחל כזיב בהם נטייל
 בסגנון כפרי52  חדרים בסגנון צלבני ועוד25 במקום
החדרים שוכנים בבניינים דו – קומתיים מעוטרים
, מזגן, בכל חדר – ריהוט ברזל נפחות ועץ.בקשתות אבן
. מקלחת ושירותים, מקרר, פינת קפה,טלוויזיה
ש"ח לחדר100  ברישום תיגבה מקדמה של.40-758648985 משפחה להתקשר ישירות לאתר בטלפון/על כל חדר
. אפשר לבטל ללא קנס (פרט למקדמה) עד סוף מרץ.ויתרת התשלום בהגעה

חצי פנסיון
kun vespermanĝo
 ליומיים₪ 0404
 ליומיים₪ 584
 ליומיים₪ 054

לינה וארוחת בוקר
nur matenmanĝo
 ליומיים₪ 544
 ליומיים₪ 924
 ליומיים₪ 264

Prezoj en NIS
por du tagoj
paro זוג בחדר
sola סינגל
מבוגר נוסף בחדר

