
  

 

 ברית ערים תאומות          

 אלו  -צורן -קדימה       

 

 
       
 

 

 
                    Jumelage 

                    Allauch – Kadima-Zoran 

 
 

 צורן לאלו -משלחת קדימה 

 לוח זמנים לביקור 

 

 24.11.19 –יום ראשון 

 איסוף לשדה התעופה  – 01:40

 טיסה מישראל לצרפת  – 05:40

 . קבלת פנים למשלחתנחיתה במרסיי ו – 10:45

 הגעה לאלו וחלוקה לבתים  – 11:30

 la Bauquiereארוחת צהריים במסעדת   – 12:30

 מנוחת צהריים – 14:00

 איסוף לגאלה.   – 19:00

 שמלות ערב)לא חובה ארוכות(  – לנשים  ג'קט ועניבה – קוד לבוש: לגברים 

 קבלת פנים ואפריטיף  – 19:30

 צורן -קדימה – חשיפת סרטון תדמית  – 20:30

 דוברים  – 21:30

 צורן -קדימה-נשיא ברית ערים תאומות אלו – מזרחי אבי מר       

 קונסולית ישראל במרסיי  –גב' אניטה מזור        

 צורן -ראש עיריית קדימה – גרין קרן  גב'      

 ראש עיריית אלו   –פובינלי  רולנד  מר       

 החלפת מתנות – 22:00

 והזמרת הישראלית חגית מעוז  DJ Michael JMBהגאלה תלווה על ידי      

 יחתמו את הגאלה המנוני המרסלייז והתקוה     
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 25.11.19 – שנייום 

 מהמלון והבתים איסוף   – 09:00

 שושן -ביקור במרסיי בהנחיית הגב' רנה דריי בן – 09:30

 , קתדרלת מרסיי  Panier ,Vielle Chariteסיור בשכונת      

 לארוחת צהריים  סיעה למסעדהנ – 12:30

 והפסקת קפה  ביקור בבית הכנסת הגדול במרסיי – 15:00

 Notre Dame de la Gardeביקור בכנסיית  – 16:00

 זמן חופשי להתארגנות   – 17:30

 le 8eme Sudמסעדת ארוחת ערב ב  – 20:15

 

 

 26.11.19 – שלישייום 

 בליווי מר פוליין  המוניציפליים באלו מהמלון וביקור בשירותים איסוף   – 09:00

 וחבר הדירקטורים      

 , רחובות העיר העתיקה, המוזיאון ואתרים נוספים כולל ביקור בטיילת  – 09:30

 בפארק  , במרכז הלוגיסטי החדש, la Pouncheמרכז יום. נעבור בפסג'     

    Pichauris  ובאזורי העסקים. הסיור כולל הסברים על השירותים 

 המוניציפליים     

 ביקור בבית הכנסת של אלו  – 12:30

 ראשי ועדי ערים תאומות   בנוכחותמרכז הקהילתי צהריים בארוחת   – 13:00

 ומנהלי המחלקות העירוניות      

 זמן חופשי להתארגנות   – 17:00

 le Shoguארוחת ערב במסעדת   – 20:15

 Glam Rockפאב    – 21:30
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 27.11.19 – רביעייום 

 . Aix en Provence-יציאה לסיור ב  – 09:00

 Caumontסיור בעיר העתיקה ובמלון  – 12:30

 רכז הקהילתי המקומיארוחת צהריים במ  – 13:00

 Terrasse du Portבקניון  זמן חופשי לקניות  – 14:30

 זמן חופשי להתארגנות   – 18:00

   la Maronaise ארוחת ערב במסעדת  – 21:15

 

 

 

 28.11.19 – חמישייום 

 יציאה מהמלון לכיוון שדה התעופה במרסיי.   – 06:30

 טיסה מצרפת לישראל  – 10:30

 צורן -עה לקדימהיסנחיתה משוערת בישראל ונ – 15:20
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