
 

 

   מידע 

 העיר העתיקה  – עכו 

 מארגנים  

   גלילמועדון ניווט  •

 יניב ריינהרץ :מתכנן מסלולים •

 עוזי אבנר.  :בקר מסלולים •

 

גרים לא רחוק  ק"מ מעכו וגם היום אנחנו  10שנה כ  20למי שלא מכיר אני תושב הגליל, גרתי 

בתי הארחה, מסעדות והעיר "קצת" יותר  , עכו העתיקה מתפתחת נפתחים בה גלריות .מסתובבים שםו

 שלא כך הדבר.בעת התכנון התחוור לי די מהר  –ואם כל זאת שחשבתי שאני מכיר את העיר  נקיה

 

המסלולים מתוכננים על טהרת העיר, מעבריה, סמטאותיה והנוף שלה. העיר בד"כ יחסית מנומנמת עד 

כך  .  10:00והוא מתחיל להיות עם מטיילים החל מ   09:00שהשוק מתחיל להתעורר ב על אף  10:00

 . לא תהיה תנועה רבהבעיקר למקדימים שאני מקווה שלמזנקים 

 

 הוראות בטיחות: 

  –  נמוך מקומה זקופה של נווט בוגר, לפחות אחד מהם המסלולים עוברים במעברים מקורים (1

 הזהרו במעבר.

 זהירות לא להיתקל אחד בשני. – הרחובות צרים ויש מעברים שבהם תעברו כנגד נווטים אחרים  (2

עכו היא עיר מגורים שבה יש תנועת מכוניות גם ברחובות הצרים ביותר. אומנם בשעות הללו   (3

 אבל משנה זהירות.  –התנועה אמורה להיות דלילה 

מכיוון שנקודת  וזאת שימו לב לנווטים  – לחונים וליוצאים מהחניה  (4

 הזינוק הנה בקצה החניה.

 אין מים במסלולים.  (5

  :חניה 

 החניה בכניסה לעיר העתיקה. •

 החניה בחינם ואין צורך בתשלום. •

 מ'  50– כ  מהחניה לכינוסמרחק  •

 מ'  100כ   –מרחק מהכינוס לזינוק  •

 

 : דרכי הגעה

   חוף הסוסים, עכו. WAZEבחוף הסוסים, רשמו ב הכינוס 



 

 

 

 : על המפה

מספר   .ומופתה ע"י דוידי סגל 2014. המפה מ מ'   5, קווי גובה    1:3500  עכו הנה בקנ"מ של מפת 

 תיקונים קלים בוצעו בנקודות משמעותיות.

האזור סומן בסגול וחסום כולו בגדרות שלא   –ישנו אזור בניה באזור החומות העתיקות  •

 מאפשרות כניסה אליו.

ישנם מספר מעברים שסגורים למעבר וסומנו בקו סגול בשביל להבהיר זאת. חלקם שערים   •

 ימנתי אותם כאסורים לחצייה. סשאולי יהיו פתוחים וחלקם יהיו נעולים אך בגלל חוסר הבהירות 

 

 

 מסלולים: 

 לפי המסלול האופטימליאורך המסלולים הנם 

 ק"מ.  5.2 נקודות,   14   – ארוך •

 ק"מ. 4.2תחנות,   13  –בינוני  •

 ק"מ.  3.3תחנות,   12 –קצר  •

 ק"מ. 1.8תחנות  9 –קצרצר  •

עם מדידת זמנים והייתר עם   חלקןכאשר  הנקודות עצמן מסומנות במנסרות קטנות ולא רגילות

 מנסרה או סרט בלבד 

 

 המסלול העממי  

המסלול העממי מותאם למשפחות שרוצות לטייל ולהכיר את עכו. על המפה של המסלול העממי תמצאו  

 נקודות מסומנות ותמונות. הגיעו לנקודות וסמנו בכרטיסיה שתקבלו איזו תמונה מתאימה לאיזו נקודה.



 

 

 ובכללהכינוס, סיום 

הכינוס והן הסיום נמצאים בחוף הסוסים.   •

זהו חוף ללא מציל שמאפשר רחצה וגם  

 פעילות ספורט ימי.  

 

למי שרוצה ללכת לחוף ים מסודר. נסיעה  •

דק לכיוון חוף ארגמן ויגיע לחוף עם   5של 

 מציל.

 

 

 054-4576789 –יניב ריינהרץ :   לפרטים ובירורים •

 

 ניווט מהנה 


