פסטיבל כדורים פורחים 2019
פסטיבל הכדורים הפורחים הבינלאומי השמיני בפארק הבשור יוצא לדרך
בתאריכים  22-23באוגוסט  2019במהלך החופש הגדול בפארק הבשור
במהלך החופש הגדול  ,22-23/8 ,שמי הנגב יקושטו בכדורים פורחים צבעוניים ובשלל צורות
אשר מגיעים אלינו מרחבי העולם.
זו השנה השמינית שעמותת התיירות שקמה-בשור ומועצה האזורית גלבוע משתפות פעולה
בפסטיבל מיוחד וצבעוני זה.
המטס בישראל ,נהפך לשם דבר ומגיעים אליו כ  14טייסי כדורים פורחים וצנחנים מהארץ
והעולם!
מה בתוכנית ?
יום ה' :22.8.19
האירוע בפארק הבשור יחל החל מהשעה  - 16:00כניסת קהל ,והקמת אוהלים.
 16:00-19:00בריכות שכשוך בפארק והפעלות לילדים  20:00-20:45מופע להטוטנות.  20:45-21:15מופע נייט גלואו ) (NIGHT GLOWמופע מרהיב של הכדורים הפורחיםלצלילי מוזיקה( .ייתכנו שינויים במופע הגלואו בהתאם למזג האוויר)
בתום המופע  -חזרה ללינה בקמפינג ברחבי הפארק
יום ו' :23.8.19
מטס מרהיב של כ 14-כדורים פורחים כולל צניחה חופשית ומופע אקרובטיקה מכדור פורח.
החל מ 5:30 -בבוקר  -החל משעה זו יחלו הצוותים להתארגן לקראת המטס .ההכנות
כוללות פריסה וניפוח של הכדורים .מומלץ לבוא ולצפות בכל שלבי ההכנה עד להמראה .לא
ניתן להתחייב על שעת סיום משוערת .יש להגיע מוקדם!
לאחר המטס חזרה למתחם הלינה ובריכות השכשוך.
*סביב הפארק אטרקציות תיירותיות רבות וניתן לשלב ביקור בהם לאחר המטס (בתיאום
נפרד)
הערות חשובות:
הפסטיבל מתקיים באישור ובנכוחות המשטרה ,מד"א וצה"ל.
לא תותר כניסת כלי נשק לכל אדם באשר הוא לרבות חיילים ואנשי כוחות הביטחון .אנא
הימנעו מאי נעימויות.
לא ניתן להכניס בקבוקי זכוכית ורחפנים .אין כניסה עם בעלי חיים לפסטיבל.
אנו מזכירים כי ניפוח הכדורים מושפע מאוד מתנאי מזג אויר ,ובמידה ויהיו רוחות שיסכנו את
המעוף יתכן ויהיה שינוי בלוח הזמנים ,או ביטול חלקי של ניפוח הכדורים.
מה יש בפארק?
*בשטח הפארק בריכות שכשוך ,מתקני פיקניק בהתאם לזמינות ,כרי דשא ופינות חמד לרוב.
*בשטח הפארק יש ברזיות ,שירותים ושירותים כימיים .בזמן האירוע אין מקלחות בפארק.
*אין חיבור לחשמל בשטח הפארק  -יש להערך בהתאם.
לינה וחניה
*הלינה בשטח הפארק על בסיס מקום פנוי .
*הלינה אינה בצמוד לרכב .חניית רכבים במתחמי החניה המוגדרים בלבד .יש קטע הליכה
בין החניה לשטח הלינה -יש להיערך בהתאם .מומלץ להצטייד בעגלה להעברת הציוד
מהרכב לקמפינג .
יש להביא אתכם מהבית את כל ציוד קמפינג ללינה ובישול
*בשעות הערב עשוי להיות קריר מומלץ להצטייד בהתאם.
*אין השכרת ציוד בפארק.

*בשעות הלילה יוארו דרכי הגישה וחלק ממתחם הלינה .רצוי להצטייד באמצעי תאורה
משלכם.
בנושא האוכל:
*במהלך האירוע יפעלו במקום דוכני מזון .בשעות הבוקר יופעל דוכן למכירת קפה ומאפה
וסלי פיקניק (בהזמנה מראש).
*למתחם הקמפינג ניתן להכניס גזיה קטנה עד  1ק"ג .
*ניתן לעשות מנגל בשטח הקמפינג  -את הגחלים יש לפנות למקומות המיועדים לכך .
*לא בא לכם להתאמץ ולהביא אוכל מהבית ?רוצים שנכין לכם סל פיקניק !?יש לנו
הצעה מעולה בשבילכם  .אפשר לעצור בדרך לפארק ולהביא סל פיקניק מלא בכל
טוב לפרטים http://bit.ly/2F0FOJR :
או להתפנק עם סל פיקניק לבוקר לאחר המטס שיגיע אליכם עד לפארק .
לפרטים http://bit.ly/2Ixwhe3:
בכל מקרה יש לתאם מראש .
נגישות:
אזור המופע נגיש לכסאות גלגלים.
יש חניית נכים מסודרת.
כמו כן יוקצה שטח יעודי לקמפינג (לינת שטח באוהלים) לבעלי תו נכה לבעלי מוגבלות
ניידות .על מחזיק התעודה להיות נוכח במקום.
על מנת להקל עליכם ולמנוע את הצורך להמתין בקופה  -יש לתאם מראש
במייל : zfonhanegev@gmail.comאו בטלפון – .08-9985110
השירות יינתן לבעלי תו נכה בלבד( .על בעל הכרטיס להיות נוכח באירוע)
לינה בקראוונים:
ניתן להגיע עם קראוון .חניית הקראוון תהיה באזור לינה מוגדר בשטח הפארק ,בהתאם
להכוונה במקום על פי הוראות ההפקה .אין אפשרות של חיבור חשמל במקום .ניתן
להשתמש בגנרטור מושתק בלבד (אותו יש להביא עמכם מהבית)
כניסת קראוון מותנית בהצגת אישור רכישת כרטיסים לאירוע לכל באי הקראוון.
מחירי כרטיסים והזמנות:
מחיר ₪ 149 -לאדם מעל גיל 3
 ₪ 20לתינוקות ופעוטות בגילאי ( .0-3כל משתתף חייב בכרטיס)
הערות כלליות
*מחיר הכרטיס זהה גם למי שלא לן בשטח הפארק .
הכרטיס כולל הכל ולא ניתן לרכוש כרטיס ללא לינה או רק ליום אחד.
*עם הכרטיס ניתן להיכנס ולצאת מהפארק.
*המחיר כולל לינת שטח בפארק ושימוש במתקני הפארק ,הפעלות לילדים ,צפייה במופעים
ובמטס .
*הכרטיס אינו כולל טיסה בכדור פורח .לא ניתן לטוס בכדור פורח בימי הפסטיבל .
*לאחר שבשנים האחרונות אזלו כל הכרטיסים  ,אנו ממליצים לא לחכות לרגע האחרון.
מספר הכרטיסים מוגבל והמכירה תיעצר עם סיום הכרטיסים.
* במהלך הפסטיבל לא ניתן להעלות רחפנים בכל רחבי הפארק
*קיום המטס מותנה במזג האוויר
הנחות וכרטיסים מוזלים:
מחיר מוזל למנויי מטמון ,ועדים וארגונים.
הזמנת כרטיסים מוזלים יש לבדוק ולהזמין ישירות מול הארגון הארגון המסבסד.
מנויי מטמון  -על מנת לקבל את ההנחה יש להזין קוד קופון ,את הקוד יש לקבל ממוקד
מטמון * 3639
ההנחה מותניית בהצגת כרטיס מנוי בעת איסוף הכרטיסים

*ההנחות מסתיימות ביום שלישי  20.8.19בתאם למדיניות המועדון ,לאחר מכן ניתן יהיה
לרכוש רק כרטיסים במחיר מלא ללא הנחות.
איך מגיעים?
למגיעים ברכב פרטי:
גן לאומי הבשור שוכן ממערב לאופקים ומדרום לכביש  .241נוסעים מאופקים מערבה (כביש
 .)241כ  2.5ק"מ אחרי צומת אורים פונים שמאלה.
הבאים ממערב ,מכיוון צומת מעון ,נוסעים בכביש  241כ  7ק"מ אחרי צומת מעון פונים ימינה
לדרך הגישה לפארק.
ניתן גם לרשום בחיפוש ב  WAZE -פארק הבשור .המרחק מהמרכז הוא כשעה נסיעה.
ניתן להגיע בתחבורה ציבורית -באוטובוס או ברכבת עד תחנת אופקים ומשם לקחת
אוטובוס.
שימו לב-האוטובוס לא נכנס לתוך הפארק! על המגיעים בתחבורה ציבורית לקחת בחשבון
שיש קטע הליכה ברגל אל תוך הפארק
ההפקה אינה אחראית על לוחות הזמנים ושעות ההגעה .יש לברר ישירות מול מפעיל
התחבורה הציבורית.
מייל לשאלות : zfonhanegev@gmail.comאו בדף הפייסבוק שלנו 'דרום אדום  -הדף
הרישמי'

אנו מאחלים לכם בילוי נעים וחוויה של תשכחו
אפשרות לרכישת כרטיסים טלפונית  *5169שלוחה .1
* לצפיה בדמי הביטול לחץ כאן

