
יום ולילה בחיפה
באים ביום, נשארים ללילה

 kaits.co.il

מזמינים לילה אחד או יותר באחד המלונות בעיר המשתתפים במבצע ומקבלים:

כניסה חינם למגוון אטרקציות/סיורים בחיפה

ועכשיו מבצע משתלם במיוחד!
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בוטיק בת גלים   04-603-7800

04-837-57 7 7 בוטיק וילה כרמל   

04-62 9-7 7 7 7 בוטיק טמפלרס   

04-8 1 1-9 ביי קלאב   700

04-837-74 8 1 בית שלום   

גולדן קראון   04-639-3000

*5 דן כרמל   450

*5 דן פנורמה   450

03-5 1 לאונרדו פלאזה   1-0000

 0 4-888-5 4 לה קפלה   40

07 7-5 42-2 909 לואי   

04-8 6 מלון דירות מעוצבות 1926   6-5320

04-8 67-7 1 1 1 מרקט   

04-8 6 1-6 1 6 1 סאטורי   

04-8 6 6-4 8 1 6 עדן   

04-852-4 40 1 פורט אין   

04-85 1-33 4 4 קולוני   

04-880-6070 שומאכר   

רשימת המלונות 
המשתתפים במבצע

לנים בבתי מלון בחיפה 
המשתתפים במבצע?

קבלו מאיתנו אטרקציות במתנה!

אטרקציה / סיור אחד
HAIFA

SUMMER

לילה

 2 אטרקציות / סיורים
HAIFA

SUMMER

לילות

3 אטרקציות / סיורים

HAIFA
SUMMER

לילות ואילך
* בשל המצב ייתכנו שינויים בפתיחת בתי המלון, 

אנא בדקו מול בית המלון.
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אטרקציות במבצע
מקצה סימולציה - לכל המשפחה

רחוב משה פלימן 4, קניון עזריאלי חיפה; 
החרושת 13, מתחם חוצות המפרץ.

 החל מ: 10:00 ועד 24:00
חובה להתקשר טרם הגעה!

 טלפון: 04-850-1060
www.dankart.co.il :אתר

קרטינג חשמלי לילדים
החל מגיל 4 עד 8.

רח' משה פלימן 4, קניון עזריאלי חיפה; 
החרושת 13, מתחם חוצות המפרץ.

 החל מ: 10:00 ועד 24:00
חובה להתקשר טרם הגעה!

 טלפון: 04-850-1060
www.dankart.co.il :אתר

נסיעה הלוך ושוב ברכבל
טיילת בת-גלים או סטלה מאריס.

סיור כייפי באוויר בשלושה כדורים שקופים 
הנעים על רכבל המטפס.

מבת-גלים עד לרכס הכרמל ובחזרה. 
 יולי-אוגוסט | א'-ה 9:00-19:00

ו'+ שבת 09:00-18:00

טלפון: 04-833-5970

מכוניות מתנגשות
מתחת לגיל 7, חובה ליווי מבוגר.

רחוב משה פלימן 4, קניון עזריאלי חיפה; 
החרושת 13 מתחם חוצות המפרץ.

 החל מ: 10:00 ועד 24:00 
חובה להתקשר טרם הגעה!

 טלפון: 04-850-1060
www.dankart.co.il :אתר

מוזיאוני חיפה
כרטיס כניסה לאחד ממוזיאוני חיפה.

 • מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית
 • המוזיאון הימי הלאומי

 • מוזיאון מאנה- כץ
 • מוזיאון חיפה לאמנות

 • מוזיאון העיר
• מוזיאון הרמן שטרוק

 טלפון: 1-599-50-22-11
www.hms.org.il :אתר

קרטינג 4 פעימות
קרטינג בוגרים - החל מגיל 8 או מגובה 1.30.

רחוב משה פלימן 4, קניון עזריאלי חיפה; 
החרושת 13, מתחם חוצות המפרץ.

 החל מ: 10:00 ועד 24:00
חובה להתקשר טרם הגעה!

 טלפון: 04-850-1060
www.dankart.co.il :אתר

מטווח פיינטבול
משחק במטווח פיינטבול )30 כדורי צבע( 

לכל המשפחה.
רחוב משה פלימן 4, קניון עזריאלי חיפה;

החרושת 13, מתחם חוצות המפרץ.

החל מ: 10:00 ועד 24:00

חובה להתקשר טרם הגעה!

 טלפון: 04-850-1060
www.dankart.co.il :אתר

באולינג חוצות המפרץ
מגיל 5 ומעלה )גמיש(.

רח' החרושת 6, מפרץ חיפה.

פתוח כל יום מ-10:00 עד 24:00

 או אחרון הלקוחות.
בתיאום מראש בטלפון!

 טלפון: 04-8402-888
www.haifabowling.co.il :אתר

גן חיות
הגן מכיל למעלה מ-100 סוגים של בעלי 
חיים. רכיבה על סוסי פוני, מפגשים עם 

מטפלים, פינות יצירה, פינת ליטוף ושפע 
פעילויות במהלך השבוע ובשבתות.

רח' התשבי 124, גן האם.

 א'-ה' 09:00-19:00 | ו' 09:00-15:00
שבת 09:00-19:00

 טלפון: 04-837-2390
www.haifazoo.co.il :אתר

סדנת יצירה "בעשר אצבעות"
סדנת יצירה מיוחדת במינה עם שפע 

חומרים, רעיונות ודוגמאות לכל המשפחה.
קניון עזריאלי דרך משה פלימן 4, חיפה.

ימים א'-ה' בשעות 10:00-18:00

שישי 9:30-13:00

 טלפון: 04-834-4424
www.shiki-kit.co.il :אתר

סדנת גלישה בחוף נירוונה
סדנה בת שעה ורבע בתיאום מראש,

מגיל 7 ומעלה, כולל מבוגרים.

א'-ה 14:00-19:00 | שישי שבת 16:30-19:30

חובה להירשם לפחות יום מראש.

 טלפון: 04-855-0183
www.surfclub.co.il :אתר
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סיורים באצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר מציע בחודשי הקיץ 

הקרובים סיורי אצטדיון, סיורים פרטיים, 
למשפחות ולקבוצות מאורגנות - בהתאמה 

להנחיות הריחוק החברתי.
שעה מרתקת של סיור המשלב את כר 
הדשא, מחדרי ההלבשה וחדר מסיבת 

עיתונאים, סיור אשר חושף את הסיפורים 
שלא סופרו, מגיע לפינות נסתרות באצטדיון, 

ומציג את המנגנון המתוחכם שמקיים את 
המקום כאצטדיון המתקדם ביותר בארץ - 

כמקום לחוויות בלתי נשכחות.

לגלות את ואדי סאליב
בסיור בין הסמטאות ובתי האבן יספר 

לנו ד"ר עופר שוורצגלס שנולד וחי 
בואדי חוויות ילדות וחלומות לעתיד. 

נסייר בין הבתים והסמטאות, נדבר על 
הארכיטקטורה המיוחדת למקום, היסטוריה 

גועשת ומעניינת, נעבור בין מספר 
פרויקטים לשיקום ונקנח באמפי - פארק 
החדש לתצפית אל מול שוק הפשפשים.

סיור פנורמי חיפה
סיור פנורמי מודרך באוטובוס בפינות הקסם 

 של חיפה - טיילת לואי, תצפית 
על הגנים הבאהים, סטלה מאריס, המושבה 

הגרמנית ועוד.

סיור חוויתי בעקבות החברה 
החרדית בחיפה

הצטרפו לסיור חוויתי ומרתק, על הדומה 
ועל השונה בחברה החרדית של שכונת 

הדר הכרמל בחיפה.

סיור חוויתי בשוק הפשפשים
הסיור בשוק מציע חוויה מיוחדת ונדירה 

המשלבת היסטוריה, ארכיטקטורה וקניות.

סיור מייק ברנט
נתחבר לנוסטלגיה ולקסם המיוחד של גדול 
הזמרים הישראלים המצליחים מחוץ לגבולות 

המדינה, נקשיב לשיריו ונתרגש ביחד.

סיור רגלי בעיר התחתית
בואו לשמוע את סיפורו של האזור הכי 

ותיק בעיר חיפה, במקום בו היום יש שפע 
מסעדות, ברים, חנויות וציר תנועה מרכזי, 

ובעבר היה רק ים!
נסייר בכיכר פריז, השוק התורכי, קמפוס 

הנמל, מסגד ג'רינה, קרית הממשלה, תחנת 
רכבת מזרח ונסיים בשוק פשפשים.

סיור רגלי במושבה הגרמנית 
וואדי ניסנאס

סיור לאורך המושבה הגרמנית, הכולל את 
סיפור ההתיישבות הטמפלרית בחיפה, 
ומשם ממשיכים רגלית דרך הסמטאות 

לשכונת ואדי ניסנאס - שכונה שבה גרות 
בשכנות דתות ועדות שונות.

סיורים במבצע

* בשל המצב, ייתכנו שינויים במסלולי הסיורים

סיור רגלי במרכז הכרמל
סיור רגלי היסטורי במרכז הכרמל, כולל 

סיפורי בתים במושבה הטמפלרית וסיפורי 
ההיסטוריה של חיפה.

סיור רגלי בבת גלים
מזמינים אתכם לסייר ברחבי השכונה 

שנבנתה כ"שכונת גנים", יחד נלמד על 
מבנה הקזינו הישן, טחנת הרוח, ובתי 
המשפחות שייסדו את השכונה, ונסייר 

לאורך הטיילת הקסומה...

סיורים על חושיים
במהלך הסיור, האמן העל חושי יוני אלאדיני, 

יעביר את הסיור עם קטעים טלפתיים, 
קסמים, וסיפורים היסטוריים.

 • סיור על חושי במושבה הגרמנית 
 • סיור על חושי בעיר התחתית

• סיור על חושי בכרמל

סיור רגלי בהדר
סיור רגלי היסטורי בהדר, כולל סיפורי 

ההיסטוריה של חיפה.
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סיור תפאדלו
תפאדלו!! אתם מוזמנים לפגוש את 

הטעמים, הריחות והאנשים בשכונת ואדי 
ניסנאס המרתקת.

מחיר כולל טעימות למשתתף: ₪120

 סיור הצגה לכל המשפחה:
"המרדף בעקבות האוצר האבוד"
סיור לכל המשפחה - מחזה אינטראקטיבי 

הכולל הפעלות ושלל דמויות, המתחיל 
בקרבת הנמל ומסתיים בשוק התורכי.

מחיר למשתתף: ₪120

סיור מייקרים בעיר התחתית
הצצה לעולמות אופנה שונים ומגוונים 
החיים זה לצד זה שנים רבות במרכז 

הכרמל והפכו לא מכבר למוסדות חיפאים 
מוכרים בעיר.

מחיר משתתף: ₪95

סיור מומחז בכרמל
סיור-הצגה לכל המשפחה, מוזמנים למסע 

היסטורי מרתק ומצחיק במרכז הכרמל.

מחיר למשתתף: ₪120

סיור מומחז במושבה הגרמנית
 סיור-הצגה לכל המשפחה, בואו להכיר 
את ההיסטוריה של המושבה הגרמנית.

מחיר משתתף: ₪120

סיורים שאינם משתתפים במבצע
לפרטים נוספים והרשמה: 1-800-30-50-90

 סיור קולינרי בעיר התחתית 
עם שרון& יעל

העיר התחתית היא הלב של חיפה 
ומשתנה בקצב מסחרר. נפגוש את בעלי 

החנויות, נטעם במעדניות ובדוכני הרחוב, 
ונוביל אתכם בין עבודות האמנות שהעיר 

מלאה בהן.

מחיר כולל טעימות למשתתף: ₪120

 סיור קולינרי בואדי ניסנאס 
עם שרון& יעל

ביחד נגלה את מגוון הטעמים של המקום 
הכי אותנטי בחיפה.

החברים שלנו בואדי יספרו את הסיפורים 
האישיים שלהם ויארחו אותנו לטעימות 

אצלם בדוכנים.

מחיר כולל טעימות למשתתף: ₪120

 סיור טעימות בשוק תלפיות
עם השפית ורד פרן

נעצור במסעדות, בסטות ומאפיות, 
ונטעם מכל התרבויות, הדתות והמסורות 
הקולינריות שמוצאות את הביטוי הייחודי 

שלהן בשוק.

מחיר כולל טעימות למשתתף: ₪120

הצ'ולנטיה של חיפה סיור 
טעימות חוויתי

חגי שטרן יוביל אותנו בין הטעמים, הצבעים 
והריחות ברחוב החרדי של חיפה.

מחיר כולל טעימות למשתתף: ₪100

 * בשל המצב, ייתכנו שינויים 
   במסלולי הסיורים



לו״ז סיורים: יולי, אוגוסט

 16:00
16:00

סיור רגלי בואדי סאליב
סיור אצטדיון

21.7

 "המרדף בעקבות האוצר האבוד" 17:30
- סיור מומחז לילדים *

28.7

שלישי

סיור על חושי בכרמל
סיור אצטדיון

16:00
16:00

18.8

סיור רגלי מושבה 16:00
25.8

11.8
סיור מומחז כרמל * 20:00

4.8
סיור על חושי בעיר התחתית16:00

חמישי

סיור בשוק הפשפשים
סיור רגלי בבת גלים

סיור מייק ברנט

10:00
16:00
16:00

30.7

סיור מייק ברנט
סיור קולינארי בשוק תלפיות *
סיור בעקבות החברה החרדית

16.7
16:00
16:00
19:00

סיור מייקרים *
 "המרדף בעקבות האוצר האבוד" 

- סיור מומחז לילדים *
סיור בעקבות החברה החרדית

23.7
16:00
17:30 

19:00

 "המרדף בעקבות האוצר האבוד" 
- סיור מומחז לילדים *

הצ'ולנטיה של חיפה סיור 
טעימות חוויתי *

6.8
17:30 

19:00

סיור רגלי בעיר התחתית
סיור קולינארי בשוק תלפיות *

 "המרדף בעקבות האוצר האבוד" 
- סיור מומחז לילדים *

סיור בעקבות החברה החרדית

13.8
16:00
16:00
17:30 

19:00

הצ'ולנטיה של חיפה סיור 
טעימות חוויתי *

20.8
19:00

סיור מייק ברנט
סיור מייקרים *

27.8
16:00
16:00

שישי

סיור קולינרי בואדי עם שרון&יעל *
סיור רגלי בעיר התחתית

סיור מומחז במושבה *

09:30
10:00
16:00

31.7

סיור קולינרי בעיר תחתית עם 
שרון&יעל *

סיור בשוק הפשפשים
 "המרדף בעקבות האוצר האבוד" 

- סיור מומחז לילדים *

17.7
09:30 

10:00
10:00

סיור רגלי במושבה
24.7
10:00

סיור רגלי במושבה
סיור מייקרים *

7.8
10:00
11:30

סיור רגלי בעיר התחתית
סיור מייקרים *

14.8
 10:00
11:30

סיור רגלי בעיר התחתית
סיור תפדלו *

21.8
10:00
13:00

סיור רגלי בבת גלים
28.8
10:00

שבת

סיטי תור
סיור בשוק הפשפשים

סיור רגלי במרכז הכרמל 
סיור על חושי בכרמל

סיור רגלי בהדר 

18.7
10:00
10:00
10:30
11:00
11:00

סיטי תור
סיור בשוק הפשפשים

סיור רגלי במרכז הכרמל 
סיור על חושי בעיר תחתית

סיור רגלי בהדר 

25.7
10:00
10:00
10:30
11:00
11:00

סיטי תור
סיור רגלי במרכז הכרמל 

סיור רגלי בהדר 

1.8
10:00
10:30
11:00

סיטי תור
סיור רגלי במרכז הכרמל 

סיור רגלי בהדר 

8.8
10:00
10:30
11:00

סיטי תור
סיור רגלי במרכז הכרמל 

סיור על חושי במושבה הגרמנית
סיור רגלי בהדר 

15.8
10:00
10:30
11:00
11:00

סיטי תור
סיור רגלי במרכז הכרמל 

סיור רגלי בהדר 

22.8
10:00
10:30
11:00

סיטי תור
סיור רגלי במרכז הכרמל 

סיור רגלי בהדר 

29.8
10:00
10:30
11:00

* סיור זה אינו כלול במבצע

** בשל המצב, ייתכנו 
שינויים במסלולי הסיורים/ 

הסיורים מותנים במזג האויר, 
טל«ח. לעמותה הזכות 

לשנות / לבטל / לדחות את 
מועד הסיורים.



מתארחים *בבתי המלון בחיפה המשתתפים במבצע?
מחכה לכם כרטיס פינוקים לשפע פעילויות כייפיות לכל המשפחה!

אטרקציות/סיורים,   2  - לילות   2 אחד,  אטרקציה/סיור   -  1 לילה 
- 3 אטרקציות/סיורים.* כרטיס הפינוקים תקף  ואילך  3 לילות 
תקף  המבצע  בלבד.  המלון  בבית  האורחים  שהות  למהלך 
לקבוצות  מיועד  ואינו   15.7.2020-31.8.2020 התאריכים  בין 
חיפה  ונופש  לתיירות  העמותה  המלאי.  גמר  עד  ט.ל.ח. 
אטרקציות. לשנות  ו/או  להוריד  הזכות  את  לעצמה  שומרת 

מראש,  הרשמה  נדרשת  לסיורים  כי  לבכם,  שימת  אנא 
הסיורים מותנים בכמות המשתתפים ובמזג האויר. העמותה 
רשאית לבטל/ לשנות את מועד הסיורים. סיורים קולינריים, 
מייקרים, סיור הצגה וסיור »תפאדלו« אינם משתתפים במבצע.

לקבלת כרטיס הפינוקים, אנא פנה לפקיד הקבלה.

www.kaits.co.il | 1-800-30-50-90

*לנים בחיפה בבתי המלון המשתתפים במבצע ומקבלים:

haifatour.co.il :מכירת הכרטיסים באתר


