שם מלא:

THE JERUSALEM DEVELOPMENT AUTHORITY

סינמה סיטי

 - Graffitiמופע קרקס אורבאני

מספר אורחים:

זוג כרטיסים ,פופקורן ושתיה זוגיים ב ₪ 84 -וכניסה לעיר
התנ״ך מתנה

שם בית המלון:

זוג כרטיסים ל VIP -ב ₪ 210 -הכולל ארוחת ערב בטרקלין
כחצי שעה לפני הסרט וכניסה לעיר התנ״ך מתנה

תיאטרון מיסתורין ,חודש יולי,
ימי שישי ,רחבת ז’ראר בכר
כניסה חופשית

טלפון074-7526791 :

מטיילים עם הסלולרי בעיר העתיקה
 16סיורים מודרכים
באמצעות הטלפון הסלולרי

עיר דוד
שם מלא:

סיורים בעיר דוד המקראית ,ובדרך עולי הרגל,
סיורי סגווי בירושלים

מספר אורחים:

 20%הנחה על מגוון הסיורים | טלפון*6033 :

שם בית המלון:

פסטיבל הקולנוע ירושלים

ללא תשלום
להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד

סיור מודרך
יולי-אוגוסט ,בתאריכים נבחרים

10-20.7

ללא תשלום | הרשמה באתר itraveljerusalem.com

כרטיס ב 37-במקום ב | ₪ 44-טלפון*9377 :

ארוחות במיטב המסעדות בירושלים

לילות קולנוע בעתיקה
שם מלא:
מספר אורחים:

במחירים מוזלים ,כולל תפריטי ילדים מיוחדים

הקרנת סרטי קולנוע מובחרים באתרים
מרכזיים בעיר העתיקה

לפרטים ולהזמנת מקומות:

twodays.itraveljerusalem.com

 ,15-17.7.14החל משעה 20:00
שם בית המלון:

ללא תשלום | פרטים באתר itraveljerusalem.com

ההטבות ניתנות ללנים בבתי המלון בירושלים בלבד ובכפוף להצגת עלון חתום
על ידי בית המלון | הכניסה ורכישת כרטיסים על בסיס מקום פנוי בלבד | אין
כפל מבצעים | ההטבות באחריות מוסדות התרבות ומארגני האירועים | הזכות
לשינויים שמורה | ט.ל.ח

קו  99סובב ירושלים

שם מלא:

סיור סובב ירושלים באוטובוס קומותיים עם
גג פתוח דרך כ 80-אתרים מהיפים ,החשובים
והמיוחדים שבעיר
 20%הנחה על כרטיס נסיעה חד פעמית או יומית

מספר אורחים:
שם בית המלון:

ראשית ירושלים
סיור עששיות  -כל חמישי בערב
 1+1ברכישת כרטיס | טלפון02-6264488 :

שם מלא:

שקיעה בפארק

שם האורח:

אירועים קהילתיים בפארק ירושלים
מדי יום שני ,בין השעות 19:00-17:00

מס’ אורחים:

האירועים יתקיימו בתאריכים 4.8 ,27.7 ,21.7 ,14.7 ,7.7
מספר אורחים:

הכניסה חופשית | פרטים באתר פארק ירושלים

שם בית המלון:

הפסטיבל הבינלאומי ה־23
לתיאטרון בובות

שם המלון:
הפסטיבל הבינלאומי

תיאטרון הקרון | 10-14.8

לתיאטרון

בובות

תקופת שהות במלון:

ירושלים

חותמת המלון:

 1+1ברכישת כרטיס למופעי הפסטיבל | טלפון*6226 :
שם מלא:

פסטיבל סוף הקיץ -
תיאטרון ירושלים

מספר אורחים:

26-28.8

שם בית המלון:

כרטיס ב ₪ 24 -במקום  | ₪ 38טלפון02-5605755 :

קבלת ההטבות מותנית בכפוף להצגת העלון חתום על ידי בית המלון

הטבות קיץ 2014
ללנים בירושלים

אגדת עין כרם

החברה להגנת הטבע -
התחנה לחקר ציפורי ירושלים
ספארי לילי ,טיבוע ציפורים ,ועוד

כרטיס שני ב 50%-הנחה | טלפון02-6544888 :

מגוון אירועים וביניהם :רומנטיקה ועששיות,
גלגלים לאור ירח ,ארמונות ומנגינות ,על הרכבת
עם הרצל ואליס היפה ,ועוד

כניסה חינם לתחנה |  20%הנחה על מגוון פעילויות

עד  30%הנחה  -פירוט מלא באתר | טלפון02-6418682 :

טלפון052-3869488 :

באשר  -סיור טעימות

המרכז למוסיקה  -ירושלים

סיור במבנה אותנטי מסוף המאה ה 19-וטעימות
גבינה פרימיום.

מגוון הנחות לאירועי מוסיקה
בחודשים יולי -אוגוסט
הפילהרמונית הישראלית הצעירה

ללא תשלום | בתיאום טלפוני בלבד02-5340400 :

כרטיס ב ₪ 55 -במקום ב02-5605755 | ₪ 70 -

בית האמנים
תערוכת שטח הפקר
		
ללא תשלום | טלפון02-6253653 :

בית הקונפדרציה

ג׳ז ובירה בבירה
מיטב אמני הג’אז במקבץ מופעים נדיר ,והבירה
בחינם | 25-27.8
כרטיס ב ₪ 75 -במקום ב02-5605755 | ₪ 85-
ועוד מגוון מופעים נוספים | טלפון02-6240141 :

זוזו

מגוון מופעים בחודשי הקיץ

סיור טעימות בשוק מחנה יהודה

כרטיס ב ₪ 55 -במקום ב | ₪ 70 -טלפון02-6245206 :

כרטיס  1 + 1ב | ₪ 180 -כרטיס משפחתי ב₪ 249 -
במקום ב₪ 400 -

סיור אופניים מודרך משער יפו לשוק

בית עגנון

כרטיס ב ₪ 140 -במקום ב₪ 230 -

סיורים מומחזים בליווי שחקנים
מדי יום שישי בשעה 10:30

רכבת ההפתעות  -מסע הרפתקאות
ברכבת הקלה בירושלים

כניסה ב | ₪ 20-ההשתתפות בסיורים המומחזים בחינם

כרטיס ב ₪ 99 -במקום ב₪ 180 -

טלפון02-6716498 :

בית שמואל
מגוון הרצאות ומפגשים
		
 50%הנחה | טלפון02-6203463 :

לילות קיץ גבעת התחמושת
ללא תשלום | טלפון02-5829393 :

הגן הבוטני
קרקס קומפוסטה
כרטיס ב ₪ 40 -במקום ב | ₪ 55 -טלפון02-6237000 :

האוטובוס העברי המזמר
סיור בירושלים בליווי שירה ומשחק

מוזיאון המדע
תערוכת ׳המכונה שבפנים׳

סיור סגווי מודרך בירושלים

מוזיאון חצר הישוב הישן
סיורים מודרכים ופעילות לכל המשפחה
כרטיס משפחתי ב ₪ 40 -הכולל ערכה לתערוכה
המתחלפת ׳בסימן טוב׳
משחק ׳צעצוע של פעם׳  -חינם
טלפון02-6276319 :

מוזיאון ישראל
מגוון תערוכות ברחבי המוזיאון
אירועי קיץ :נקודת מגע  | 10.7אירועי ביג במבו
 | 13-17.7פסטיבל היין  | 11-14.8הפנינג אמנות
 | 20.8מארון הבגדים היהודי למזווה היהודי -
אירוע קולינרי לרגל תערוכת הלבוש | 18-21.8
עפיפונאידה  | 26.8אירועי ביג במבו 25-28.8
כניסה :ילד  -חינם (בחודשים יולי-אוגוסט) ,מבוגר  20% -הנחה
פעילות לילדים  -בתשלום
פסטיבל היין  -כרטיס ב ₪ 75-במקום ב₪ 85-
טלפון02-6708811 :

מוזיאון מגדל דוד
חזיון אור לילי ,המחזמר הא ג׳רוזלם ומגוון
פעילויות לכל המשפחה

כרטיס ב ₪ 170 -במקום ב₪ 240 -

כרטיס זוגי ב ₪ 60 -במקום  | ₪ 80מחיר משפחתי₪ 100 :

להזמנת כרטיסים לסיורי זוזו טלפון02-5661441 :

חיזיון לילי  -כרטיס ב ₪ 45 -במקום ₪ 55

חוצות היוצר הפסטיבל הבינלאומי
לאומנות ואמנות

המחזמר הא ג’רוזלם  -זוג ב ₪ 120 -במקום ₪ 170

מדי ערב מופעים של מיטב האמנים
11-23.8
כרטיס ב ₪ 55-במקום  | ₪ 65טלפון 02-6237000

יד בן צבי

מוזיאון על התפר
תערוכת ׳הלוך הלכו העצים׳
כרטיס שני חינם | טלפון02-6281278 :

מעלית הזמן

סיורי “קצר וקולע” ו“-קצרצרים” בכל רחבי ירושלים

מסעות רב חושיים בתלת מימד

הנחה של  ₪ 15לכל כרטיס | טלפון להזמנות02-5398855 :

כרטיס ב ₪ 46 -במקום  | ₪ 54טלפון02-6248381 :

מוזיאון אסירי המחתרות
סיורים מודרכים ופעילות לכל המשפחה
		
כרטיס ב | ₪ 10-טלפון02-6233166 :

מוזיאון ארצות המקרא

מתחם התחנה הראשונה
מגוון אירועי קיץ במשך כל השבוע
		
ללא תשלום | טלפון02-6535239 :

הזירה הבין תחומית

קיץ לילדים  -״הכפר״ | קיץ למבוגרים  -״קיץ
על הדשא״ | סופ״ש לכל המשפחה ,תערוכת
ספר הספרים

SMART TOUR
טיולי סגווי מודרכים והשכרת אופניים
חשמליים ומשפחתיים

כניסה למוזיאון :ילד  -חינם ,מבוגר ₪ 40 -

סגווי  -השכרה ב ₪ 175 -במקום ב₪ 195 -

מגוון הצגות ומופעים

פעילות בתשלום :ילד  15% -הנחה ,מבוגר  -ללא תשלום

אופניים  -השכרה ב ₪ 89 -במקום ב₪ 99 -

כרטיס ב ₪ 40 -במקום  | ₪ 70טלפון02-6783378 :

טלפון02-5611066 :

טלפון*9678 | 02-6480334 :

כרטיס ב ₪ 40 -במקום ב₪ 50 -
בתיאום טלפוני בלבד077-32213890 :
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