יום כייף חוויתי ברמת הגולן
יום רצוף חוויות במהלכו נבצע היכרות מהנה עם הגולן:
בוקר
יציאה ממשרדי החברה ברכבי החברה)או לחלופין באוטובוס מפואר(,נסיעה מזרחה לכיוון
חוות עין כמונים,שם תפגשו עם איש ההפקה שלנו.

ארוחת בוקר בחוות עין כמונים :מבחר גבינות המיוצרות במקום בתוספת סלטי גינה,
לחמים טריים ,ביצים ,שתייה ועוד...
לאחר ארוחה בריאה וטעימה,נסיעה לכיוון קצרין,בירת הגולן.

 12:00ביקור במתחם קסם הגולן:
צפייה במצג הגולן המרהיב והמרגש המוקרן ב 180-מעלות וכולל מחזות נוף 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..
משם בנסיעה קצרה צפונה לכיוון קיבוץ עין זיוון...

ביקור מתוק בבוטיק השוקולד "דה קרינה"
מסע מרתק אל עולם השוקולד ,מקורות הקקאו ,היסטוריה ,תרבות ,תעשיית השוקולד,
נבקר במפעל השוקולד דה קרינה ונצפה בטכניקות של יצירת שוקולד בעבודת יד ,נצא לחדר
טעימות מקצועי ונהנה מטעימות ממעשיה ידיה של השוקלטייר קרינה.
משך הביקור  30דק' ולסיום כל משתתף ייהנה ממארז שי אישי.
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הגולן שלא הכרנו
לאחר הפתיח המתוק,נפגש עם המדריך שלנו ונמשיך בנסיעה לכיוון דרום הגולן דרך אתרי
מורשת ,היסטוריה ,טבע ונוף:
• תל עסניא – הוא תל הטורבינות המפורסם ונקבל הסבר מרתק אודות "מפעל הרוחות"
שמייצר אנרגיה ירוקה.
• תל פארס ותל סאקי – נעצור בתל סאקי לתצפית וסיפור מורשת קרב מרתק.
• מעין עין פיק – מסלול הליכה קליל לפינת חמד קסומה עם סיפורו של כפר פיק הסורי –
מקום נדיר ביופיו מתחת לאף!

הפסקת קפה/תה אסלי בשטח
הפסקה קצרה לאחר מסלול הליכה במעיין עין פיק,קפה/תה אסלי על האש בתצפית
מדהימה ביופייה על מורדות הכנרת ועמק סוסיתא.

ביקור במצפה אופיר
נעצור להפסקה קצרה במצפה אופיר,הצופה לכינרת,ישובי הגליל העליון,התחתון,ישובי העמק והתבור המשקיף מעל...
משם בנסיעה קצרה של כ  15דקות נגיע למושב רמות...

U

ארוחת בשרים בבקתת עץ מפוארת במושב רמות
מרק חם המוגש בקדרת חרס למרכז השולחן ,בר סלטים חדשני ומגוון בהגשה
חופשית ,פלטות ברזל לוהטות עם שלל בשרים המוגשת למרכז השולחן בליווי
תוספות חמות ,שתייה קרה ,קפה וקינוחים מפנקים.

מתאים לקבוצות החל מ  25משתתפים
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