
בואו לחשוף את מסתורי קיסריה ולגלות 
את כל הפינות הקסומות באתר:

ברוכים הבאים לגן הלאומי נמל קיסריה

תיאטרון רומי, ארמון הורדוס, היפודרום, מרחצאות, נמל עתיק ומיצג מסע בזמן...
בקיצור, כל מה שיש לקיסריה להציע עכשיו בכרטיס אחד!

לראות את התמונה השלמה.
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אתם מוזמנים לחוויית ביקור אשר משלבת עתיקות, גלריות, מסעדות, בתי קפה 
והיסטוריה מרשימה!

קיסריה בעבר הייתה עירו המפוארת של המלך הורדוס ואחת הערים הגדולות והחשובות בארץ 
ישראל. דמיינו את הצועדים ברחוב הרומי, הקהל המריע בתיאטרון המרשים ואת הסוסים 
השועטים בהיפודרום הענק. כנסו אל אולם ההקרנה וצפו במיצג "חווית קיסריה" המתאר את 

תולדותיה של העיר לאורך 2000 שנות היסטוריה.
שימו לב לשרידי ארמון הורדוס אשר נבנה לתוך הים על גבי חצי אי. מומלץ לצעוד על הטיילת 
היפיפייה המשקיפה אל הים, להגיע אל נמל קיסריה וליהנות ממסעדות, בתי קפה, גלריות 

ציוריות ומיצג "מסע בזמן" הלוקח אתכם למסע קסום בהיסטוריה של קיסריה!

הביקור במיצג “מסע בזמן” כולל:
סרט בן עשר דקות המתאר את תולדותיה של קיסריה למן התקופה ההרודיאנית דרך התקופה 
הרומית, הביזנטית, הערבית והצלבנית עד לימי ראשית הציונות בארץ ומפעל ההתיישבות של 

הברון רוטשילד.
מיצג אשר ממחיש את השינויים החזותיים שהעיר עברה לאורך ההיסטוריה. ניתן לראות את 

תהליך בניית הנמל, התיאטרון הרומי ומפעלי בנייה אחרים.
מפגש עם דמויות היסטורית חשובות אשר פעלו בקיסריה.

לתיאום שעת הביקור במיצג:
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מפת התמצאות
גן לאומי נמל קיסריה

1.   כניסה שער צלבני
2.   שירותים ציבוריים

3.   מסעדת ארסטו
4.   גלריית שחף
5.   מנהלת הנמל

6.   קיוסק מזכרות זילכה
7.   גלריית העיר העתיקה               

8.   בית התה אלדו

9.   גלריית גראס
10. חוף הביץ' בר

11. מסעדת הצלבנים

Port Cafe - 12. בית קפה מסעדה
13. מסגד בוסני

14. גלריית ענתיק
15. מסעדת הלנה                 

16. מיצג "מסע בזמן"

17. מסעדת המצודה-סושי בר
18. גלריית ארטנובה

19. שירותים ציבוריים
20. מועדון צלילה/פארק ארכיאולוגי תת ימי

21. מזח הדייגים
22. שער חומה צלבנית

23. בית הסביבון                   
24. אולם הורדוס

25. חצר האמנים
26. במת המקדש

27. היפודרום
28. שער דרום העיר הצלבנית

29. בית מרחץ
30. ארמון השונית

31. שירותים ציבוריים
32. תיאטרון

33. מיצג "חווית קיסריה"
34. כניסה שער תיאטרון

מקרא:


