
 נצרת העיר העתיקה –דבר המתכנן 

 2021שי סט / דצמבר 

 

בואו ללכת לאיבוד בסמטאות העיר העתיקה של נצרת , תוך כדי ריצה  
בין הכנסיות המרתקות, השוק של נצרת, ובתי ההארחה והקפה של  

 .העיר 

שהוכנה  לכבוד פתיחת חודש החגים, ניווט בשטח מרתק על גבי מפה חדשה 
  .לצורך האירוע 

 .שבהרצה השנה City Race הניווט הינו חלק מליגת ה

יש גם מסלול של "ניווט בכיף" העובר בכל האתרים המרכזיים של העיר  
 .העתיקה 

  באתר ניווט בכיף -פרטים ורישום למסלול המשפחות  

 שטח הכינוס 

 "  מעיין מרייםליד "  –שטח הכינוס וההתארגנות 

 מ'.  40הזינוק והסיום של המסלוליים התחרותיים במרחק 

 קבלת מפות לניווט משפחות בשטח הכינוס. 

 מטר מנקודת  הכינוס.  70יש במרחק של כ  שירותים מסודרים 

 חניות: 

יש מספר חניות , יחסית גדולות בתשלום סביב כיכר המעיין. יש  

 חניות נוספות במורד רחוב פאולוס השישי. 

 שח.   20-30אמור להיות  עד יום  תשלום עבור חניה של חצי יום

 . חניות מרכזיות 3במפה מסומנות 

 1חניה 

 2חניה 

 3חניה 

 

 על המפה: 

ועודכנה  )קורונה...(   2020-2021נצרת העתיקה מופתה על ידי שי סט ב 

( לניווטים אורבנים, בקנה  2019לקראת האירוע. המפה מופתה בתקן החדש )

 .  1:3500. המפות לניווט זה מודפסות בקנה מידה 1:4000מידה 

העיר העתיקה של נצרת מאופיינת בהרבה מאד סימטאות שברובם אין כניסה  

שבנויה על צלע  לרכב, בחלק מהמקומות גם עם שיפועים גדולים כיאה לעיר 

  של הר.

 מ'.  5 –קווי גובה 

 אות מתבצעות עבודות שיקום והיא סומנה כאזור אסור לכניסה. באחת הסמט

 

 ניתן להשאיר בכינוס.  –נא להביא בקבוקי מיים איתכם  – מים

  

https://www.nivutbekef.com/
https://goo.gl/maps/PsJQDTwU6ApueXcSA
https://goo.gl/maps/PtpyoTG4iqXAma1WA
https://goo.gl/maps/PtpyoTG4iqXAma1WA
https://goo.gl/maps/PtpyoTG4iqXAma1WA
https://goo.gl/maps/Uw9dGRuuV1uQ9ikj6
https://goo.gl/maps/Uw9dGRuuV1uQ9ikj6
https://goo.gl/maps/Uw9dGRuuV1uQ9ikj6
https://goo.gl/maps/BfvfMc7o2sSvbNRN8
https://goo.gl/maps/BfvfMc7o2sSvbNRN8
https://goo.gl/maps/BfvfMc7o2sSvbNRN8


 המסלולים: 

 . משמעותי  לולים קצת יותר ארוכים ממסלולי מאוץ קלאסים ומשלבים טיפוס המס

מבחינה ניווטית, מכילים הרבה בחירות ציר מעניינות, עוברים דרך האתרים המרכזיים   המסלולים מאתגרים 

 של העיר העתיקה ומשלבים לגים באורכים שונים.  

 טיפוס מצטבר )מ'(  אורך אופטימלי  מסלול 

 170 4200 ארוך 

 150 3500 בינוני 

 125 3100 קצר 

 40 1800 קצרצר 

 

 באופן ברור בשטח.  . תחנות אלו יסומנוSIבחלק התחנות לא יהיו תחנות  : שימו לב 

 ! בטיחות/זהירות

 שימו לב!   –בחלק מהסמטאות/רחובות יש אפשרות כניסה לרכבים + 

 , ולא להיפגע. ב לא לפגוע באנשים בעת הריצהשימו ל   –צפויים להיות הרבה מבקרים בעיר  בשבת + 

 זכרו , אנחנו אורחים. 

 שימו לב  –)בעיקר באזור השוק(.   קצת חלקלקותחלק מהסמטאות עלולות להיות  + 

 הניווט המלצות לאחרי 

 לשלב ביקור בכנסיות. כמובן   ניתן   ץ לשלב שיטוט ברוגע )אפשר עם המפה( בסמטאות העיר והשוק.מומל

 המלצות קולינריות: 

 ם על המקום כנאפה מעולה שמכיני  –( קישור+ כנאפה אם עלי )

 ם: בתי קפה ומתוקי+ 

ומיד הצליח מעל    2019(  נפתח ע"י אמאני טאטור בסוף שנת Amani Cafeקפה אמאני ) -  קפה אמאני +     

ומקסים בלב סמטאות העיר העתיקה באזור ההוסטלים ובקרבת אכסניית פאוזי  המשוער. זהו בית קפה טרנדי 

 עאזר הידוע. זהו בית קפה שמגיש גם אוכל: ארוחות בוקר וצהריים. מקום שובה לב 

 

סאלם שהוא  -)!( פועל בסמטה צדדית בלב השוק של נצרת קפה אבו  1914מאז שנת  -  אבו סאלם   קפה +     

בש…. מקום אותנטי ומקסים בבית אבן שמגיש קפה ערבי מצוין, תה  -שש מעוזם של ותיקי נצרת וחובבי ה

 קינמון אלוהי ומשקאות נוספים

 פה  קולינאריות ועוד המלצות 

 . מועדון יזרעאל מאחל לכולנו הצלחה והנאה בניווט ייחודי זה 

 

https://www.facebook.com/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D7%9B%D7%A0%D7%90%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%9D-%D7%A2%D7%9C%D7%99-Em-Ali-Kenafee-113849273786455
https://www.omri-travel.co.il/gtours/nazareth/nazareth-restaurants/


 


