תושבים יקרים
שלום רב,

לילות ירח בגולן קיץ 2015
אז מה מחכה לנו בלילות הקיץ השנה בגולן:
שלומי שבן מארח את נינט טייב ,מתי כספי ואלי דג'יברי בסקסופון מופע מיוחד לט"ו
באב ,מיטב השירים בעיבודים מיוחדים לערב זה.
מתי :יום חמישי  30.7.15בשעה ( 21:00כניסה החל מהשעה )20:00
איפה :אמפי פארק גולן -מופע ישיבה
* מחיר מיוחד לתושבי הגולן₪ 125 :
מוניקה סקס ,איפה הילד והתקווה  -6שלוש להקות בערב אחד
בזו אחר זו תבצע כל להקה את מיטב הלהיטים המוכרים והאהובים שלה
מתי :יום חמישי  13.8.15בשעה ( 21:00כניסה החל מהשעה )20:00
איפה:אמפי פארק גולן -מופע עמידה
* מחיר מיוחדים לתושבי הגולן₪ 105 :

תזמורת הבמה ,סולניות העבריים מדימונה ולהקת אומה-גומה -קונצרט מוזיקה שחורה
בגולן ,ערב הצדעה מרגש לגיבורי ודיוות המוזיקה השחורה .
מתי :יום חמישי  20.8.15בשעה ( 21:00כניסה החל מהשעה )20:00
איפה:מרכז תיירות וואסט -מופע עמידה
* מחיר מיוחדים לתושבי הגולן₪ 75 :
אינדי ילד מופע רוקנרול לכל המשפחה
מיטב הקלאסיקות של שירי הילדים בהגשה ייחודית ,רוקיסטית ומרעננת.
מתי :יום שישי  21.8.15בשעה ( 17:00כניסה החל מהשעה )16:00
איפה:מרכז תיירות וואסט– מופע למשפחות
* מחיר מיוחדים לתושבי הגולן₪ 65 :

יהודה פוליקר מארח את ריקי גל -מופע סיום פסטיבל לילות ירח
מופע תוסס ושופע צלילים ומקצבים יוונים -בלקניים -ים תיכוניים לצד להיטי הרוק הידועים.
מתי :יום חמישי  27.8.15בשעה ( 21:00כניסה החל מהשעה )20:00
איפה:אמפי פארק גולן -מופע ישיבה
* מחיר מיוחדים לתושבי הגולן₪ 125 :

בנוסף ,ב( 6.8.15-יום חמישי| )21:00יתקיים מופע קהילתי פתוח לתושבי הגולן של רמי קליינשטיין
באמפי פארק גולן .המופע ללא עלות וכולל הפנינג ודוכנים לכל המשפחה החל מהשעה .17:30
שימו לב:

מחירי הכרטיסים כוללים דמי טיפול ,בסך של ₪ 5.00
כל המופעים תחת כיפת השמים.
מספר הכרטיסים במחיר תושב גולן מוגבל ל 6-כרטיסים ,מהרו להזמין !
* המחירים המוזלים הם עד שבוע ימים לפני כל מופע.
בכל המופעים אנו ממליצים להגיע שעה קודם למתחם בית הקפה וליהנות מהאווירה של המקום.
חשוב  -בזמן הרכישה עליכם להזדהות כתושב גולן ולמסור קוד תושב ומס' ת"ז.

לפרטים והזמנת כרטיסים:
לכרטיסים בהנחת תושב גולן04-6962885 04-6851010 :
בין השעות 9:00-15:30
או איוונטים  *9066ובאתרwww.eventim.co.il/golan :
יש לציין קוד תושב גולן  200515בכדי לקבל את ההטבה של מחיר תושב.
ניתן להגיע למרכז מידע במתחם חוצות הגולן ולקנות כרטיס במקום.
תושבי הגולן  -יש להצטייד בתעודת זהות  ,הכניסה תתאפשר בהצגת תעודת זהות בלבד.

בברכה,
שמוליק חזן,
מנהל אגף תיירות
מועצה אזורית גולן

