יום אקשן גיבוש וכיף בגולן
לפנינו תכנית המציע יום הרפתקה מיוחד וייחודי לנופי הגולן .הקו המנחה בבניית התכנית משלב חוויות מהנות ,טיול ג'יפים
בשילוב משימות ותחרויות ,גיבוש העובדים תוך קלילות ואיכותיות ,הרבה צחוק ,שמחה ,ארוחות משובחות ,מיצג והיסטוריה,
מסיבת חוף במפרץ מדהים ועוד ...כל הפעילויות נבחרו בקפידה ומבוטחות בביטוחים מלאים ,כמו כן הפעילות מלווה ע"י צוות
ההפקה שלנו שאמון על כל תפעול הנופש ומשאיר לכם את מלוא השקט והביטחון ליהנות מכל רגע .הכול נעשה בחיוך גדול
והנאה צרופה כי אנחנו פשוט אוהבים את המקצוע!!

יציאה ברגוע ...מבניין החברה

אוטובוס מפואר ימתין לנו סמוך לבנין החברה ,כל אחד יעמיס את חפציו ונצא בנסיעה לכיוון
צפון ,כל משתתף/ת יקבל חולצה שתופק במיוחד לאירוע עם לוגו חברה...

טיול ג'יפים ומשחקי ניווט וגיבוש

נתחיל בקבלת פנים של קפה  +מאפי בוקר טריים ושתייה קרה ולאחר מכן נחלק את
העובדים לקבוצות לפי הג'יפים )  7בכול ג'יפ( ונצא לדרך בנסיעה ע"ג הג'יפים במורדות הגולן
ופאתי הכנרת ,בערוץ הוואדי לצד פרות רועות ושלל בע"ח מקומיים ,נעצור לכמה דקות ונאזין
לסיפור מרתק ...והסבר על הנוף והסביבה .בהמשך נעלה במעלה ההר אל צידו השני של
הוואדי בדרכי שטח מאתגרות ...במהלך המסלול ינעימו את אוזנינו הנהגים בהסברים אודות
הטבע וההיסטוריה המקומיים נקטוף ונריח צמחי תבלינים ונפצח בשירה להשלמת האווירה .
לאורך המסלול משחק משימות ותחרויות:
• תחרות ניווט עצמי של המשתתפים -אתם תנווטו את הג'יפים בעצמכם.
• משחקי משימות ותחרויות גיבוש :סנדלי פיל ,משיכות חבל ועוד..
במהלך המסלול נעצור לפריסת שטח קלה :קפה מבושל על האש ,פיתות על הסאג' עם
ממרחים ומטבלים שונים ,שתייה קלה ופירות הכל מוגש כיד המלך!
משך הפעילות כ  3-4שעות.

ארוחת צהריים במסעדת בשרים

נסב לארוחת צהריים בשרית איכותית המוגשת למרכז השולחן ע"י מלצרים חייכנים עם שלל
מנות פתיחה ערבות לחך ,סלטים איכותיים ,לחם הבית עם מתבלים שונים ,מיקס בשרים
המוגש למרכז השולחן על פלטה לוהטת ,שתייה קרה בקנקני זכוכית ,יין טוב ,קפה וקינוח
ביתי.
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ביקור במתחם קסם הגולן:
•
•
•

צפייה במצג הגולן המרהיב והמרגש המוקרן ב-
ייחודיות ואפקטים מפתיעים .
צפייה בדגם הגולן – דגם מדויק של רמת הגולן אשר נבנה במשך מס' שנים ועליו
מוקרן חיזיון אור קולי המספר את סיפורה ההיסטורי והגיאוגרפי של רמת הגולן.
סיור במבשלת הבירה של הגולן הכולל הסברים מפי הברו-מן המקומי אודות
תהליכי ייצור הבירה הייחודיים של המבשלת וטעימות של הבירות המקומיות..
 180מעלות וכולל מחזות נוף

פנאן על החוף...

מפרץ אמנון הוא ללא ספק החוף היפה ביותר בכנרת .מדשאות ירוקות סמוכות לקו המים על
רקע הנוף מרהיב של רמת הגולן .בשעות אחה"צ ,כאשר השמש במערב ,נצבעת הכנרת בגוון
כסוף – מחזה מרהיב!
לרשותנו בחוף:
•

תקליטן וירטואוז שינעים את אוזנינו עם מוסיקה איכותית שתהפוך במהרה למסיבת
חוף סוערת .כמו כן לרשותכם מערכת הגברה לברכות ,נאומים וכו'...

•

בר משקאות – בירה צוננת ,שייקים ,קאווה ,קוקטיילים קלים ,שתייה קלה,
קרטיבים ,פירות טריים.

•

מתחם טיפולים – אוהל לבן מרוצף מחצלאות ובו צוות מטפלים שיעניקו לכל אחת
ואחד מכם טיפול גוף מפנק של  20דק' בשמנים ריחניים...

•

פינות ישיבה מפנקות פזורות על המדשאות – ששבש ,קלפים ,נרגילות ועיתונים.

•

רחצה חופשית בכנרת – חוף מוכרז בפיקוח מציל.

ארוחת "בר בורגר" חלומית

בשרים איכותיים מוגשים היישר מהגריל ,בר סלטים ותוספות מגוון ומפנק ,לחמניות
אמריקאיות קלויות על הגריל ,צ'יפס קריספי ,שתייה קרה ,קינוחים ועוד ...הכול מוגש כיד
המלך ובשיטת אכול כפי יכולתך!

סיום ונסיעה חזרה לת"א מלאים באוכל טוב וחוויות ...מלא חוויות
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הערות:
• היום כולל ליווי של צוות הפקה ומדריך צמוד לכל אורך הפעילות.
• התכנית מתאימה לקבוצות החל מ  50איש.
• כל הפעילויות מבוטחות בביטוחים מלאים.
• כל הארוחות בהצעה זו כשרות בהשגחת הרבנות
• הזכויות על רעיונות ההפקה ותכנון האירוע שמורים לצפון תיירות ונופש )א.י( בע"מ  -אין ל"העתיק" את התוכנית המדויקת
ו/או להעביר אותה לספק אחר .
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