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احتفال إضاءة شجرة الميالد - جمعية الموكب
في مركز مار أنطون| 20:00 | 40 ش.ج للشخص البالغ

جوالت خاصة بقرية الناصرة لنروي قصة الميالد
بيع التذاكر والحجز مسبقًا 04.6456042

www.nazarethvillage.com |  14:30-11:30
 
 

كريسمس ماركت اكشاك وعروض - جمعية الموكب
22:00-17:00 | موقف المطران | 40 ش.ج دخولية 

الرحلة من بابل إلى بيت لحم في مار يوسف| عروض 
عزف، رقص وغناء مقّدمة من الحركة الكشفية لراقصات 

عمال وفرقة غنائية | 19:00  

تزيين وتركيب شجرة الميالد | 10:00
في كنيسة البشارة للروم األرثوذكس

مسار Drive in لـ Lights up Nazareth لجميع العائلة
في جبل القفزة | 23:00-17:00 

ما عدا في التواريخ 12.12 , 24.12, 31.12
بيع البطاقات عبر االنترنت

سوق عيد الميالد المجيد بجانب بركة فندق غولدن كراون 
22:00-17:00 | تكلفة الدخول: 40 ش.ج للشخص البالغ

 | 40 ش.ج للولد
www.goldencrown.co.il  |  04.6508000/1

إضاءة شجرة الميالد وألعاب نارية 
في كنيسة البشارة للروم االرثوذكس

17:00-20:30

سوق الميالد المجيد في فندق ليـچـاسي
معرض فن ولوحات فناني البلد | 16:00

www.nazarethlegacy.com  | 04-9060000

إنتاج موسيقي بإيحاء من رائعة تشايكوڤـسكي
"كّسارة البندق"، في مدرسة مار يوسف

 20:00| تكلفة الدخول: 100 ش.ج

مهرجان الموسيقى الدينّية
للتفاصيل وحجز التذاكر: 04.6016799 | 20:30

liturgicalnazareth.co.il

كريسماس ماركت للمجلس األرثوذكسي
في موقف المطران (بمحاذاة الكنيسة)

تكلفة الدخول: 25 ش.ج

جوالت عيد الميالد المجيد برعاية فوزي عازار
14:00-11:00 |  تكلفة الدخول: 100 ش.ج

www.abrahamhostels.com/nazareth/he/deal_catsdeals

كونسيرت ولد المسيح فمجدوه 
في كنيسة البشارة الالتينية  |  19:00 | الدخول مجانًا

6417374-054  |  6554170-04  - فراس

حفلة موسيقّية حوار نَسوي وآالت إيقاع، فرقة 
"علما" أغاني عيد الميالد وموسيقى عالمية في 

كاتدرائية سانت غبريئيل (شمال المدينة) | 13:00
 100 ش.ج الشراء مسبقًا | 052.3784586

https://eventbuzz.co.il/vhomp

مسيرة عيد الميالد الـ 38 مسيرة السالم والمحبة من 
مقام السيدة العذراء وحتى كنيسة البشارة | 14:30

احتفال عيد الميالد وجبة عشاء، رقص وكوكتيل
20:00 | في مطعم سانت جبريئل ( شمال المدينة )

04-6572133

وجبة عشاء تقليدية 
roof top bar حفل موسيقي في سلطانة فندق رمادا

www.leshemhotels.co.il/ramada-nazareth-hotel-deals | *9410

جولة عيد الميالد في البلدة القديمة 
برعاية فندق رمادا

نستقبل سنة 2022 في فندق سانت غبريئيل
20:00 احتفال، وجبة، رقص وكوكتيل

24:00 مشاهدة األلعاب النارية عبر الّشرفة المطّلة على 
المدينة 

nazsgh@yahoo.com  |  04-6572133

عروض أضواء وأصوات عيد الميالد
في كنيسة دون بوسكو السالزيان، في الساعات  

24:00|23:00|22:00| 21:00

يشمل األلعاب النارية!

انسيمبل باروكامري, كنيسة سانت جبريئيل في 
فندق سانت جبريئيل - الناصرة.

أغاني وألحان تم توزيعها مجددًا ألنسيمبل على يد 
افنرايتاي المعروف

تكلفة الدخول : 80 ش.ج |  للحجز 054.6417374  

جولة عيد الميالد
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