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אלפי משפחות בחוה"מ פסח בגוש עציון ,ואלה שלא הספיקו להגיע ,מוזמנים לאתרים ולאטרקציות הממתינות באזור
היפה

 :Categoriesכחול לבן ,ראשי
 :Tagעמותת תיירות גוש עציון

רבבות תיירים שהגיעו במהלך חוה"מ פסח ,לאתרי התיירות בגוש עציון ,נהנו ממגוון רחב של אטרקציות והפעלות לכל
המשפחה .אתרי התיירות ,בשיתוף עם עמותת תיירות גוש עציון ,נערכו מבעוד מועד למבקרים הרבים והתאימו את
עצמם עם פעילויות והפעלות מיוחדות.
המבקרים בילו בפסטיבל סיפורי יער ביער תקוע ,בגן לאומי הרודיון ,בחגיגה בארמון הפרטי של המלך הורדוס עם
אומני רחוב ,שחקנים ונגנים ,במסלולי שבילי אופנים חדשים ,בטיול טרקטורונים או ג’יפים בין הנופים המשגעים,
בגלישה באומגה הכי ארוכה בארץ בחוות ארץ האיילים ,בטעימות ביקבים המקומיים ,אירוח בצימרים ביישובי
המועצה ,בלימוד ובהתנסות בשילוב של הלכה וטכנולוגיה במכון צומת ,בסיורים מודרכים בבית ספר שדה כפר עציון,
בשעשוע עם מגוון חיות ,והתנסות בשלל חוויות אקסטרים ובטיולים במסלולים במרחבי גוש עציון.
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רבבות מטיילים בחול המועד פסח בגוש עציון .צילום תיירות גוש עציון
ראש המועצה האזורית גוש עציון ,שלמה נאמן ,בירך ואמר" :התיירות בגוש עציון משגשגת ופורחת ,אנו שמחים מאוד
שעם ישראל בחר שוב להצביע ברגלים ובא אל מגוון אתרי הטיולים ,ההיסטוריה והפנאי שיש לנו כאן להציע בגוש
עציון ,בירת התיירות של יהודה ושומרון .לאחר שנה מאתגרת עם משבר הקורונה ,זהו חיזוק מורלי וכלכלי עצום
לתושבים ולעסקים בגוש בפרט ולהתיישבות ביו"ש בכלל .אנו מקווים לארח כאן עוד רבבות מטיילים ולראות גם את
אלפי המטיילים שפקדו את אתרי המורשת של הגוש בתקופה האחרונה חוזרים ונהנים שוב ושוב".
מנכ"ל התיירות בגוש עציון ,משה ברוס ,הוסיף ואמר" :חג הפסח זו הזדמנות נהדרת לצאת ולטייל בגוש עציון ולהנות
משילוב מרהיב של אתרי תיירות ,מגוון אירועים ,מעיינות טבע ועוד .בלי פקקים בלי בעיות חניה ,הכלך במרחק נגיעה!
אני מזמין אתכם לחזור ולבקר באזור לאחר שנה לא פשוטה בעקבות משבר הקורונה ולבוא לגוש עציון עם כל
המשפחה! מגלים ארץ חדשה בגוש עציון".

מוזמנים גם לבקר בקבוצת הפייסבוק שלנו ‘טיול משפחתי בארץ ובעולם’
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