יומיים של שיכרון חושים בממלכת הצפון...
להלן תוכנית ליומיים של חוויה בלתי נשכחת בצפון ,התוכנית מציע רצף מושלם של פעילויות וארוחות איכות בגוון
"אתגרי-פינוקי" ...היומיים מלווים ע"י איש הפקה שלנו שדואג לכל הפרטים ואחראי על רצף ושלמות הפעילויות והכול
באדיבות ורוחב לב מלווים בחיוך והנאה גדולה.
תכנית הנופש:יום 1
נפגשים על הדרך צפונה לארוחת בוקר מפנקת בבית חנקין )גבעת אולגה(
בית חנקין נמצא על מצוק הים בגבעת אולגה ,המקום המיוחד האוכל האיכותי והנוף הנשקף
משתלבים עם סיפורו ההיסטורי של המקום המיוחד אותו נשמע מפי בעליו .הארוחה מוגשת בכלים
אותנטיים המציינים את התקופה ההיא ,בשילוב עם ריהוט מתאים ותמונות מאותם ימים ...לחמים
טריים ,סלטים צבעוניים ,פלטות גבינות רכות וקשות ,ביצים בתוספות שונות ,ריבות הבית
המיוחדות ,קנקני לימונדה ,מים קרים ,קפה איכותי ועוד ...לאחר הארוחה נמשיך בנסיעה...
נסיעה לאזור הגלבוע ) 45דק' נסיעה(
"המרוץ לכוס הקפה" – משחק משימות מאתגר...
נגיע לראש מצוק "גפת" הנמצא על רכס הגלבוע ,ניקח נשימה ונתחבר אל הנוף המרהיב הנשקף
מהמקום ,נקבל תדריך על העומד להתרחש ונצא למשחק משימות מאתגר ומהנה ביותר .המשחק
משלב גלישת צוקים )סנפלינג( וטיפוס צוקים ,המשימה – להכין כוס קפה מבושל ,האמצעים )גזיה,
פינג'אן ,גפרורים ,כפית ,סוכר ,קפה ,מים וכוסות( מוחבאים על קיר המצוק ,על כל קבוצה לאסוף
את האמצעים להכנת הקפה תוך טיפוס או גלישה לפי הסדר ולהשתמש בהן להכנת הקפה .כמובן
שהקבוצה המנצחת היא זו שתכין ראשונה קפה ,הפרס הינו מארז ובו מגוון עוגיות ביתיות
להשלמת החוויה...

משך הפעילות –  3שעות ,לאורך הפעילות שתייה קרה ופירות חופשי!
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ארוחת צהריים בחניון האירוסים בגלבוע
חניון האירוסים נמצא במרחק של  7דק' נסיעה ממצוק גפת ,החניון צופה אל נופו המרהיב של עמק
יזרעאל ...במקום תקבל את פנינו ארוחת צהריים מפנקת בסגנון דוג':
מבחר לחמים )בצל ,זיתים ,כפרי ,עגבניות מיובשות וכו'(
לקט ירקות טריים
סלט עלים ברוטב בלסמי מתוק
זיתים ,חמוצים ומוחמצים שונים
ממרחים שונים לדוג:
פסטו
איולי
סלסה
טפנד
חרדל דיז'ון
פלפלים אדומים ושום וכו'
בשרים ) קרים ,מעושנים ,צלויים וכו'( לדוג':
שוק טלה בחרדל שום ודבש
בשר טלה על מצע חומוס
רוסטביף
סינטה מעושנת
פאטה כבד עוף
גלילות חזה עוף במילוי מחית עגבניות מיובשות
פרחי קרפאצ'ו עגל
חזה הודו מעושן
עוף שלם צלוי בתיבול מיוחד ועוד....
שתייה  :מיץ טבעי ,מים ,יינות רמה"ג המותאמים לתפריט.
קינוח :פירות העונה ,מלאבי ,או עוגה .וקפה/תה צמחים.

 16:00נסיעה למלון כפר הנופש רמות  -קבלת חדרים ומנוחת צהריים
למרגלות הגולן ליד הכינרת על גבעה עם נוף מדהים לכינרת .ברחבי הכפר פינות חמד,
שבילים ומשטחי דשא ירוקים ופורחים ,מרפסות ופינות תצפית מרהיבות אל נופים עוצרי
נשימה.
עוד במלון רמות :מסעדה פנוראמית ,בר ,לובי ,חדר כושר ,אולמות כנסים חדשים וציוד עזר
חדיש ,בית כנסת ,תעודת כשרות.
לינה בחדרי הנופש  -חדרי מלון כפרי מטופחים ונוחים עם מרפסת מול הנוף המדהים ,פינת
קפה ,מקרר ,טלפון ,מסך  ,LCDפינת ישיבה ,מיטה נוחה ואיכותית עם מערך מצעים מפנק.
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 19:00ארוחת ערב במלון
במסעדת המלון הפנוראמית על רקע הנוף המרהיב של הכנרת והרי הגליל יוגשו מגוון מנות בשריות ,סלטים
ותוספות ע"ג מזנונים עמוסים ומפוארים כיד המלך .הכל מוגש באופן חופשי בסגנון אכול כפי יכולתך!!
" 20:30סערה בכוס יין" סדנת אלכוהול חוויתית )תתקיים באולם אינטימי במלון(
הצצה מרתקת ופעילות קבוצתית מדליקה וייחודית בתחום תרבות היין והאלכוהול בארץ
ובעולם הסיפורים העסיסיים ביותר ,טעימות של מיטב המשקאות בארץ ובעולם ,הרצאות
מרתקות ,אירוח ביתי ,הכנת אלכוהול בטעמים ,הקוקטילים הסקסיים ביותר ,הכנת יינות
ואלכוהול בטעמים ,הקומבינות המוצלחות ביותר ,סוגי כוסות ,מניעת שכרות ,אבחוני טעימה,
משך הפעילות כשעה וחצי עד שעתיים וכוללת תחרויות נושאות פרסים ומתנת סיום לכל
משתתף...
הפעילות מלווה בנשנושי אלכוהול מתאימים – זיתים ,מלוחים וכו'...

יום :2
ארוחת בוקר במלון
פינוי חדרים ויציאה ברכבים לבוסתן לבונה ) 15דק' נסיעה(
ביקור חוויתי בבוסתן לבונה
הבוסתן ממוקם אל מול כנרת ,בסמוך לכפר נחום וממורדותיו ניתן לצפות בכנסיות המשתרעות
למרגלותיו ,במימי הכנרת השקטים ובהרי רמת הגולן שצבעם משתנה עם עונות השנה...
בבוסתן לבונה למעלה מ 100 -סוגים שונים של עצי פרי )  150זנים( מיוחדים מכל רחבי
העולם .סיור מודרך רב חושי בגן עדן ,פינת חמד קסומה במדרון המשקיף לכנרת והרי הגולן,
עצים מיוחדים אשר הובאו מכל העולם נטועים בינות הסלעים  .הסיור כולל טעימות של שלל
פירות הבוסתן )בהתאם לעונה( ,גלידות וליקרים המופקים מפירות הבוסתן – חוויה נדירה
ויוצאת דופן .לאחר הסיור בבוסתן נצא בנסיעה לכיוון איילת השחר ) 30דק' נסיעה(
פיינטבול ומשחקי קליעה
נצטייד באפודי מגן ,קסדות ונשק ובתורה תילחם בקבוצה יריבה ותנסה לגנוב לה את הדגל
מ"הבית" .המתחם מוקף עצים ומתקנים המהווים מקומות מסתור והגנה מפני כדורי הצבע .כל
משתתף מקבל  100כדורים ,משך הפעילות שעתיים .הקבוצות שלא משתתפות במשחק
יתכבדו בשתייה ופירות בפינה מוצלת לצד המגרש.
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לאחר הפעילות ניסע לאחוזת דוברובין ) 10דק' נסיעה(

ארוחת צהריים באחוזת דוברובין
בלב מטעי הפרי של יסוד המעלה ,שוכנת אחוזה יפיפה בת  120שנה במקום גן מרהיב המורכב ממדשאות מטופחות
ופרחים צבעוניים ומוקף מבני אבן עתיקים.על מנת לשמר את אופיו הקסום של המקום עוצבו
תלבושות המלצריות ברוח התקופה ,בשטח המתחם מפוזרים כלי עבודה אותנטיים מקוריים
לצד אלמנטים היסטוריים כגון הבאר העתיקה ומבנה האחוזה.האוכל הייחודי והאווירה
הקסומה רוקמים יחדיו חוויה חד פעמית ועוצרת נשימה.
הארוחה:
ארוחת בשרים משובחת תוגש בכלים מהודרים למרכזי השולחנות ,מנות פיתחה ערבות
לחך ,מגוון סלטים מיוחדים ,תוספות חמות וטעימות ,פלטה לוהטת של בשרים על גחלים
לוחשות ,יין אדום ,מים ,לימונדה ותפוזים ,פינת קפה עשירה בהגשה אישית ולקינוח סופלה
שוקולד אישי ומענג...
סיום ונסיעה הביתה
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