אקשן חורף – יום גיבוש אמיתי!!
שלום רב,
להלן תכנית ליום חוויתי ומגבש לעובדי החברה ,התכנית משלבת מסלול שטח מאתגר בו נקבל את
החורף במלוא הדרו כאשר הזרימות הגועשות של הנחלים יפגשו עם גלגלי הרכבים ושפריץ של בוץ
ילטף את חולצתנו ...וכמו כן חוויות קולינאריות כפריות ייחודיות .היום כולו מלווה ע"י איש הפקה
)אופרטור( שמוביל את הקבוצה ואחראי על התיאום בין הפעילויות השונות וכך אנו מבטיחים לכם
הנאה מרבית ללא דאגות וכאבי ראש מיותרים .הכל נעשה בחיוך רחב והנאה גדולה!!
תכנית היום:

 10:30נפגשים

במושבה בית לחם הגלילית – קפה ,תה ומבחר מאפי בוקר טריים.

 11:00אקשן חורף – טיול ריינג'רים מטורף!

לאחר תדריך בטיחות והסבר על תפעול הכלים נצא לנהיגת שטח
מרתקת...המסלול יוצא מושב בית לחם הגלילית לכיוון שמורות האלונים ומעין עין
יבקע )מעיין הסוסים( ,נחצה את נחל ציפורי וניסע לאורכו ,נטפס במעלה גבעות
תלולות ,נתמרן בין עצי אלון עתיקים ,נחלוף על פני שדות החיטה הירוקים ונגלה
שהריינג'רים הם כלים בעלי עבירות מדהימה!!









הנהיגה עצמית
המסלול כולל מעברי מים.
למסלול מתלווה מדריך וחובש מוסמך.
בכל ריינג'ר  3נוסעים.
הנהיגה לבעלי רישיון נהיגה בלבד -יש להצטייד ברישיון בתוקף!
המסלול בן שעה וחצי.
לרשותנו  17ריינג'רים המספיקים ל 50 -איש ,משתתפים מעבר ל 50-איש
ייסעו בג'יפים אשר יתלוו למסלול –  7נוסעים בג'יפ).תוספת ג'יפ בתמחור
נוסף(.
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ביקור בחוות "דרך התבלינים" לפתיחת התיאבון
המקום משלב חוויה רב חושית ומלא בשלל צבעים וריחות של תבלינים ייחודיים.
במהלך הביקור נטעם ממגוון תבליני החווה ונאזין להסבר מרתק אודות תבלינים
וצמחי מרפא מאיש המקום.

 14:00ארוחת גריל
מזנון סלטים } 5סלטים לבחירה {
U

U

כרוב לבן בשומשום ברוטב ויניגריט סילאן
חצילים צרובים על האש בטחינה ירוקה
עגבניות שרי עלי תרד וביבי בפסטו בזיליקום
מיקס חסות וביבי בתוספת פירות העונה בויניגריט פטל ובזיקת אגוזי מלך
חומוס אסלי גלילי בתוספת גרגרים
אנטי פסטי -מבחר ירקות בגריל בתחמיץ שמן זית –בלסמי
קישואים בגריל ברוטב לימון שמן זית וריחן
סלט בורגול עם שפע פטרוזיליה
כרובית מטוגנת עם בזיקת טחינה ירוקה וסומק
סלק בלימון שום ופטרוזילי ה

בשר ותוספות

סטייק פרגית קיג'ין
קציצות טלה משובח
נקניקיות צ'וריסוס עסיסיות
אורז גן עדן עם צימוקים עשבי תיבול ריחניים,אגוזים
גרטן תפחי אדמה ובטטה
מבחר לחמים כפריים }תוצרת בית{
לימונדה טרייה
קפה מבושל
תה צמחים
מבחר עוגות הנאפות במקום
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 15:30יקב מורד
סודות הכנת השיכר של יקב מורד עברו מדור לדור עוד בגלות בבל .בסוף שנות
השישים נחשף יעקב מורד מחדש לסודות השיכר במשפחתה של אתי אשתו.
סודות אילו בשילוב עם המקוריות והתעוזה הטבעית באופיו הולידו את
המשקאות המיוחדים שטעמם וניחוחם ערבים לחיך והכול תוך הקפדה על רמה
גבוהה ואיכות ללא פשרות.
הביקור ביקב כולל סרטון המספר את סיפורו הייחודי של המקום ולאחר מכן מגוון
טעימות של שייכרים מקומיים.

הערות:
•

מתאים לקבוצות החל מ 20-איש.

•

כל הפעילויות במהלך היום מבוטחות באופן מלא.

•

כל הארוחות המוצעות ביום זה 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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