יום כיף בגליל העליון
חוויות טעמים ונופים ייחודיים

ארץ הגליל נמצאת בחודשים אלה בשיא תפארתה כאשר הנוף הירוק מכסה את ההרים ,הנחלים זורמים בשצף
קצף והפריחה המרהיבה של פרחי הבר ושל מטעי הנשירים מציצה מכל פינה .במהלך היום הקרוב נפגוש את
ארץ הגליל כפי שטרם הכרנו בשלל חוויות טבע ,היסטוריה ,מורשת וקולינאריה .את כל מהלך היום מלווה מדריך
חביב ומקצועי להפליא אשר יוסיף צבע והרבה צחוקים לפעילויות.
יום רצוף חוויות במהלכו נבצע היכרות מהנה עם הצפון:
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,ניסע לכיוון גדות,הגליל העליון.

טיול ריינג'רים בנהיגה עצמית

יוצאים מאזור קיבוץ גדות בריינג'רים בדרך הררית ונוסעים בין שדות ופרדסים לאורך הירדן משם
ממשיכים לכיוון גשר הפקק ,חוצים את הגשר ומגיעים לג'קוזי טבעי שם עושים הפסקה )עם הסברים
על האזור ,אל תדאגו ,לא יותר מדי (...ונהנים מתה צמחים ,נוסעים לכיוון גשר הטרפז של יסוד
המעלה ומשם לעמק החולה בתנאי שטח לא קלים )אמרתם שאתם מקצוענים ,לא?( ומשם חזרה
נהנים מהנוף הגלילי המטריף עד שמגיעים חזרה לנקודת ההתחלה .משך המסלול כשעה ורבע עד
שעה וחצי ומלווה ע"י צוות מדריכים מקצועי .הנהיגה בריינג'ר מותנית בהצגת רישיון נהיגה בתוקף.
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ביקור באנדרטת אסון המסוקים

בתאריך  4לפברואר  1997התרחש האסון האווירי הכבד ביותר בתולדות ישראל  :שני מסוקי יסעור של חיל האוויר התנגשו אחד עם השני
בשמי הארץ מעל היישוב שאר -יישוב שבגבול הצפון בעת שהובילו לוחמים מחטיבת הנח"ל ויחידות
נוספות מהנח"ל ,גולני,ושריון בדרכם לתעסוקה מבצעית בלבנון .באסון הכבד נספו כל  73חיילים ,
שמונה מתוכם אנשי צוות היסעו ר .האנדרטה הרשמית לזכר ההרוגים
נחנכה בתחילת  ,2008סמוך למקום שבו התרחש האסון ,ליד בית העלמין של קיבוץ דפנה בגליל
העליון.
במקום נבצע סיור מודרך המלווה בסיפור על אחד הלוחמים שניספה באסון

סיור בחוות התבלינים בקיבוץ חולתה

בחוות דרך התבלינים בקיבוץ חולתה למעלה מ 200 -סוגים של תבלינים ,חליטות ,צמחי תבלין ומרפא
ותערובות שונות .במהלך הביקור נלמד להשתמש בתבלינים ולהפיק מהם את המיטב ,נלמד על צמחים
אשר הפכו לאורחי הכבוד בארון התרופות שלנו ,נטעם ונריח מלוא האף תבלינים שטרם הכרנו ונתכבד
בכוס תה צמחים אסלית...

•

ארוחת בשרים באחוזת דוברובין

בלב מטעי הפרי של יסוד המעלה  ,שוכנת פנינה היסטורית .
אחוזת דוברובין .האחוזה שגילה כבר מעל  120שנה מהווה שילוב מושלם בין ישן וחדש ,בין אתר
היסטורי ומוזיאון לבין אתר אירועים מיוחד במינו וחדשני  .עם כניסתכם בשערי האחוזה תחושו
ותהינו מאווירה היסטורית ,איכותית ואינטימית שמשרה המקום על אורחיו .

מתאים לקבוצות החל מ  25משתתפים.
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