יום אתגר גלילי
הגליל העליון מזמן שילוב של טבע ונוף פראיים עם אטרקציות ייחודיות ,ביום הקרוב
נשלב בין טבע ונוף לאתגרים רבי אדרנלין ואוכל איכותי בניחוח גלילי .כל הפעילות
מלווה ע"י צוות הפקה מקצועי שישאיר אתכם שקטים לכל אורך הדרך!
מה בתכנית:
ארוחת בוקר על הדרך

לחמים טריים ,סלטים צבעוניים ,פלטות גבינות רכות וקשות ,ביצים בתוספות שונות,
ריבות הבית המיוחדות ,קנקני לימונדה ,מים קרים ,קפה איכותי ועוד...

פעילות אקסטרים בצוק מנרה
לכל אדם בחירה של שתיים מתוך שלושת הפעילויות .
• סנפלינג  -גלישת צוקים בהדרכה צמודה ומקצועית ,
• אומגה – גלישה באומגה באורך של  200מטר ,חוויה ייחודית למקום!
• קיר טיפוס – אתגר אמיתי להגיע לראש הקיר ע"י טיפוס בעזרת אבנים
ותבליטים המחוברים לקיר ,מאובטח ומודרך ע"י מדריך מקצועי.
בנוסף לפעילות האקסטרים :נסיעה ברכבל וגלישה במגלשות היבשות
באופן חופשי.
ביקור בחוות התבלינים בחולתה:
במקום תוכלו לראות מעל ל 200 -סוגים של תבלינים ,חליטות ,צמחי בריאות
ותערובות גורמה מכל הסוגים .כמו-כן תוכלו למצוא שלל דברים ייחודיים מהגליל
ועוד הרבה דברים טובים ומיוחדים מרחבי העולם .תחום נוסף בחוות התבלינים
הוא צמחי המרפא שבשנים האחרונות נהנה מתנופה ומקבל בחיינו חלק מרכזי
וחשוב .לדוגמא :חליטות להורדת כולסטרול ,להורדת סוכר ולהורדת לחץ דם .
סיור מרתק הכולל טעימות והסברים מרתקים.
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ארוחת צהריים גלילית באחוזת דובורבין
•
•
•
•

על השולחן :לחמים וסלטי הבית
מנת ביניים :נקנקיות צ'וריסוס איכותיות ,כנפיים מעושנות נתחי עוף
מעושן ברוטב פיקנטי.
לצד העיקר :תבשיל גלילי ,תפו"א אפויים ,סלט ירוק
על גריל שולחן מרכזי יוגשו:
קציצות בקר וטלה עם עשבי תבלין ,שום ובהרט.
תחי פרגית במרינדה מתוקה צלויה על גריל פחמים
אסאדו עגל משובח צלוי על מיטת בולי עץ ריחניים

•
•
•

לקינוח :סופלה שוקולד במילוי חלבה .ופירות טריים.
שתייה חמה :קפה אספרסו  /תה צמחים
שתייה קרה :לימונדה ,תפוזים ,מים

הערות:
•
•
•
•

החבילה כוללת ליווי של איש הפקה לאורך היום כולו.
כל הפעילויות והסיורים מלווים בהדרכה מקצועית.
החבילה מיועדת לקבוצות של מינימום  40משתתפים.
כל הפעילויות מבוטחות בביטוחים מתאימים ובליווי של אנשי מקצוע
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