יום אקשן וגיבוש לקבוצות
להלן הצעה ליום פעילות אקשן מהנה .הפעילות המרכזית ביום הינה מסלול שטח בנהיגה עצמית ע"ג ריינג'רים .המסלול מאתגר וכולל
נסיעה בדרכי שטח מסולעות עם עליות ומורדות ,חצייה של נחלים גועשים ודהרה בדרכי השדות הפתוחים .הכל קורה לצד נופים
מרהיבים ומוריקים בעמק יזרעאל .את הפעילות נבצע בשני סבבים כאשר קבוצה אחת יוצאת לטיול הריינג'רים והשנייה תהנה מפעילות
אתגרית בדמות קיר טיפוס ,אומגה ,תחרות קליעה למטרה ,פינת זולה עם ששבש ,קלפים ועוד ...כל היום מלווה ומנוהל ע"י צוות
ההפקה שלנו שאמון על הובלת הקבוצה ותפעול האירוע תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר ומענה לכל סוגיה בזמן אמת ,כל
זאת תוך חיוך גדול והנאה רבה!

תכנית היום:
• יציאה מבנין החברה בשני אוטובוסים מפוארים ,נסיעה דרך כביש  6לכיוון בית לחם הגלילית )סביב שעה נסיעה(
• קבלת פנים בחצר בית אבן יפהפה במושבה – קפה ,תה ומאפי בוקר טריים )בורקסים שונים,
קרואסונים וכו'(
• פעילות בסבבים:

קבוצה א' – טיול ריינג'רים

מסלול שטח בנהיגה עצמית ע"ג ריינג'רים ,המסלול בן שעה וחצי עד שעתיים בדרך שטח מאתגרת וחוויתית,
נופים מרהיבים ומלא צחוקים 3 .נוסעים בריינג'ר) .הנהיגה מותנית בהצגת רישיון נהיגה בתוקף(.

קבוצה ב'  -פעילות חופשית בחצר
• קיר טיפוס המתנשא לגובה של  6מ' בעל שתי עמדות טיפוס.
• אומגה היורדת מגובה של  8מ' לאורך  50מ'.
• תחרויות קליעה בנשפנים אינדיאנים – ירי על מטרות בגדלים שונים הפרוסות ע"ג רשת .צבירת נקודות
ופרסים מפנקים למנצחים!!)בקבוקי יין איכותיים(.
• פינת זולה עם ששבש ,קלפים ,שתייה קרה ופירות.
לאחר הפעילויות נבצע חילוף בין הקבוצות.
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ארוחת צהריים בשרית בסגנון מזרחי
סלטים }לבחירה  4סוגים{

מיקס חסות עם עגבניות שרי ברוטב ויניגרט זעתר
סלט טבולה גלילי עם שפע פטרוזיליה נענע ולימון
סלט חצילים פלפלים וזיתים פיקנטי
סלט חצילים צרובים על האש בתוספת טחינה ירוקה
כרובית מטוגנת עם טחינה וסומק
חומוס אסלי עם גרגירים ושמן זית
סלט עשבי תיבול עם תערובת גרעינים
סלט עגבניות בצל ופלפל חריף

עיקריות ותוספות

מנסף  -אורז בר בשר עגל וכבש בעיטור צנוברים ועשבי תיבול בעיטור ירקות קלויים
מגלובה – תבשיל בשר עוף חצילים עגבניות ותפוחי אדמה }מתבשל בסיר מיוחד על גחלים{
שתייה קרה – לימונדה ומים קרים
שתייה חמה – תה צמחים מתערובת ייחודי ת ,קפה שחור מבושל
קינוח – עוגות הבית

מתאים מאוד לקבוצות של  50-100משתתפים
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