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הגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים גאה להציג את האירוע החם של החורף  .Winter Lights -מחנוכה ,החל
מה 28/11-ובמהלך כל חודש דצמבר ,עד  31/12/2021יהפוך הגן הבוטני מידי יום לשוק אירופאי מלא אורות ,ניחוחות,
טעמים וחוויות.
הגן הבוטני ,הגדול במזרח התיכון ,פותח מסלול מיוחד לרגל הפסטיבל באורך של כ 700 -מטר ,המתפרש על שטח של
 14דונם ,בו נהנים המבקרים מתאורה עוצרת נשימה שמוצגת על העצים ,השיחים והאגם ,ממוסיקה מתנגנת של
התזמורת הסימפונית ירושלים ,ממפגש עם שחקנים ואמנים מחופשים ,מדוכני אוכל ופוד טראקס עם מזון ברוח
התקופה ,כולל ערמונים קלויים ,תפוחי אדמה ברטבים ,קרפ צרפתי ,נקניקיות ,שתיה חמה ,סנגריה ,סופגניות ועוד.
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הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם הוא פנינה של טבע בלב ירושלים .הגן פועל כמרכז חינוכי ,גנני ומחקרי ובו אוסף
מגוון של צמחים מכל העולם בתצוגה גיאוגרפית .הגן הוא מוקד לבילוי ,לתיירות ולאירועי תרבות ואומנות כמו גם מרכז
לחינוך ,הדרכה ומחקר .זהו הגן הבוטני הגדול בישראל ,שטחו משתרע על פני  120דונם ,ובו אוסף הצמחים החיים
הגדול ביותר בישראל ובמזרח התיכון .בגן גדלים יותר מ 6,600-מינים וזנים של צמחים שונים מהעולם ,המוצגים בשש
חלקות גיאוגרפיות )אפריקה הדרומית ,אירופה ,אמריקה הצפונית ,אוסטרליה ,דרום-מערב ומרכז אסיה והים התיכון(.
חלקות הגן מדמות את נופי הצומח של כל אזור ומציגות פריחות מרהיבות לאורך כל השנה.
שעות הפעילות :ימים א-ה בשעות  17:00-21:30ומוצ"ש  .18:00-21:30כניסה אחרונה בשעה 21:00
מחיר כניסה :למבוגר .₪ 40 -לילד )מגיל  .₪ 25 (12 -5חייל .₪ 25 -ילדים עד גיל  - 5חינם .מנויי הגן הבוטני :חינם.
הכניסה בתשלום בקופות הגן או באתר איוונטים ובטלפון *6226
לפרטים נוספים :הגן הבוטני האוניברסיטאי ,טל'02-6794012 :
באתר ובעמוד הפייסבוק של הגן
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