יום כיף בצפון -סגווי שטח ,קיאקים וכל טוב הצפון
חברת צפון תיירות ונופש מתמחה בהפקות תיירות אקטיבית באיזור הצפון .משרדנו ממוקמים בגולן והצוות כולו מורכב מאנשי
תיירות והפקות מקומיים ומקצועיים אשר מכירים היטב את השטח ומביאים את היכולות המדהימות והניסיון הרב לכל אירוע
ואירוע! במהלך שנות הפעילות הפיקה החברה אירועים רבים לחברות גדולות ורציניות במשק הישראלי וביניהן ,HP:ד"ר פישר,
אקסטל ,בנק לאומי ,בנק דיסקונט ,חברת התכשיטים  ,H.STERNצ'מפיון מוטורס ,אינטל ,אלביט ,בנק הפועלים ,ACE ,התאחדות
התעשיינים ועוד רבים וטובים ,כאשר היכולות והיתרונות המשמעותיים ביותר מתבטאים בהיכרות עם השטח ,יצירתיות
והאהבה הרבה למקצוע! בניית תכנית האירוע נעשית תוך תהליך משותף בו נתאים לכם את כל הפרטים עד הקטן ביותר ע"מ
לייצר לכם ולשאר עובדי החברה רצף של חוויות מושלמות ובלתי נשכחות המתאימות בדיוק בשבילכם! כמו כן לאורך כל הדרך
תקבלו יחס אישי וסימפטיה יוצאת דופן!

בתכנית:
יציאה מהחברה באוטובוס תיירותי מפואר
ארוחת בוקר כפרית חלומית בלב גינה מטופחת
הארוחה מוגשת באחד מהמבנים ההיסטוריים של ראשית ההתיישבות היהודית
בגליל ,במבנה אבן ששוחזר ומשרה על המבקרים בו אווירה רגועה ואינטימית .תוכלו
להתענג על מבחר מנות המרכיבות ארוחה עשירה במיוחד -סלטים )ירקות ,סלט טונה,
סלט ביצים ,חצילים ,פלפלים ,ועוד( ,כמה סוגי גבינות ,מיני ביצים )שקשוקה  ,או חביתה
וכו( ,מאפה הבית )בורקס תורכי או קישים או לזניה( ,לחמים הנאפים במקום ,זיתים,
ריבות לצד משקאות קרים וחמים )קפה הפוך ,אספרסו ,תה ועוד( ומאפה לקינוח.
המקום כשר למהדרין .במקום יחכה לכם המדריך שלנו שילווה אתכם החל משלב זה
למהלך כל היום הקרוב...
טיול שטח ע"ג סגווי בשמורת בית צידה
הסגווי הינו רכב חשמלי ,בעל שני גלגלים ,הנהיגה בסגווי שונה מכל כלי רכב מוכר.
רכינה קלה קדימה מסיעה אותו ישר רכינה לאחור עוצרת אותו .תנועת הכידון בעדינות
לצדדים ,והסגווי ייסוב בקלילות על צירו .פעילות ריחוף משחררת ומהנה ביותר .נצטייד
בקסדת בטיחות ומגנים ונצא לטיול מהנה של כשעה ברחבי האיזור ,כולל נסיעת שטח
חווייתית ...בהתאם לגודל הקבוצה ,תיתכן אפשרות לפעילות משלימה בסבבים כגון:
טיולים סוסים ,פינות זולה ,מסאז'ים מפנקים ,טיול ג'יפים ועוד...
*הרכיבה מותרת במשקל מינימום של  45ק"ג ומקסימום  115ק"ג ,הרכיבה מותרת מעל גיל -16
אין צורך ברישיון נהיגה ,הרכיבה אסורה לנשים בהריון.
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פינת קיץ מרעננת ומפנקת
במהלך כל זמן הפעילות יוגש כיבוד קל ומפנק הכולל מגוון מאפים טריים ,מלוחים
ומתוקים ,פירות העונה ושתייה קרה ,הכול מוגש באיכות וברמה גבוהה מאוד ...כיאה
ליום כיף..

שייט קיאקים מרענן בירדן
שייט קיאקים רגוע בערוץ הירדן רגעים לפני שנשפך לכנרת .השייט מתבצע בקיאקים
זוגיים או סירות של  6אנשים .המסלול טובל בצמחיית נחלים עבותה אשר מהוות
מקום מגורים לאלפי בעלי כנף ויונקים מקומיים ,אם יתמזל מזלנו נוכל אף לפגוש
בהם ...אורך המסלול כשעה ובסיומו ימתין לנו האוטובוס ,איתו נחזור לנקודת
ההתחלה להתארגנות.
קסם הגולן ומבשלת הבירה
נגיע למתחם קסם הגולן הנמצא בקצרין .לאחר התארגנות קלה נכנס לאולם קולנוע
עגול ומיוחד ונצא למסע מרגש במהלכו נצפה במצג וידאו מדהים המביא את נופי
הגולן ממעוף הציפור .המצג מוקרן ב 180מעלות ומלווה באפקטים מפתיעים
ומרגשים .לאחר מכן נעבור לאולם הסמוך ,שם נמצא דגם הגולן .הדגם בגודל של
 5*12מ' נבנה ע"י תא"ל חגי לוטן במשך יותר משנתיים ומציג דיוקן של רמת הגולן.
על הדגם מוקרן חיזיון אורקולי המספר את סיפורה ההיסטורי והגיאוגרפי של הרמה
בדרך ייחודית וחוויתית ביותר!
סיור במבשלת הבירה של הגולן הכולל הסברים מפי הברו-מן המקומי אודות
תהליכי ייצור הבירה הייחודיים של המבשלת וטעימות של הבירות המקומיות..

ארוחה מפנקת במסעדת בשרים
מסעדת סוזנה נמצאת בכפר האמנים אניעם .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 ,קפה וקינוחים ...נרים כוסית לחיים
...החיים הטובים...
סיום ונסיעה הביתה,מלאים בחוויות ואוכל טוב...

להצעת מחיר עבורכם ,צרו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם!!!
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