
 

 תוכנית יום - חלון לים התיכון 

     אביב, קיץ, סתיו ביום

 
 .שדוד עיר נמל ים תיכונית, מכל כיוון נשקף הים הכחול והחופים המרהיבים של אשדוד

 .היפה והמיוחדת אשדוד בואו לגלות את הקסם הים תיכוני של העיר
 

 

 9:00-17:00 השעות בין באשדוד למסלול אפשרות

 

09:00 

12345 
 :אפשרויות

 מסלול הליכה קצר והמקסים בטיילת שעברה שיקום ומהווה  הטיילת של נחל לכיש
ויותר. ניתן לאכול במקום ארוחת  דקות  15-פנינה בטבע. במקום מסלולים קצרים מ

  בוקר. במקום המון פינות ישיבה.

 לחוות את העיר מנקודת מבט שלא הכרתם.  מזמין אותכם מרכז המבקרים אשדוד
נכיר את האנשים, המקומות, הטעמים והצלילים האשדודיים באופן חוויתי באמצעות 

     טכנולוגיות חדישות ומתקדמות.



  .מעל נחל לכיש ולשמוע את סיפור הקרב  פארק היסטורי  מסלול בפארק עד הלום
  שהתרחש במקום במלחמת השחרור.

 :אפשרויות 10:30

 ללא תשלוםכולל סיור רכוב בנמל אשדוד. במרכז המבקרים של נמל אשדוד ביקור 

 מסוגו בעולם וסיפורם  מוזיאון מרשים ומיוחד  מוזיאון לתולדות הפלישתיםביקור ב
  של הפלישתים.

 להכרת הפסלים המוצבים ברחבי העיר ותצפית מתל יונה  סיור רכוב ברחבי אשדוד
  על נמל אשדוד והעיר.

 :אפשרויות 13:00

 של אשדוד ברובע ו או רובע א' טעמים מיוחדים של העיר טעימות  סיור אוכל בשוק
  כשרות במקום ארוחת צהרים. 

 באחת מהמסעדות הכשרות בעיר. ארוחת צהרים  

 :אפשרויות 15:00

 של  ביקור באחד מהבתים באשדוד מתוך פרויקט אשדודה נשים מארחות בבתים
  העיר אשדוד. המארחת תספר את סיפורה המרתק לקבוצה.

 שמורת טבע מקומית. סיור רגלי קצר המשלב תצפית לים,  - הפארק האקולוגי
  חוזרים לביקור במצודת ים בשילוב חזיון אור קולי.

 אפשרות לשיט לאורך החופים המרהיבים של אשדוד. – שיט אשדוד 
 דוד.הספינה יוצאת מהמרינה הכחולה של אש

 סיום וחזרה 17:00
     

החנייה של חוף לידו  מומלץ לשלב את הסיורים בימי רביעי ביום זה יש שוק ענק במתחם  
 וניתן לשלב זמן קניות בשוק המיוחד הזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 נשמח לראותכם תמיד בין אורחינו,

 08-8545481 -אשדוד, טלפון  2תיירות אשדוד: רחוב יאיר שטרן 

 

 VisitAshdod2@ashdod.muni.il -מייל 

 

 

 

 לייעוץ ומחירונים לקבוצות ניתן להתקשר
 052-3347865לדני מקסימוב ייעוץ ושיווק אתרי תיירות בישראל 



 

 

 

 

 

 

 

 


