יום כייף יזרעאלי...
שלום רב,
לפנינו תוכנית ליום כייף חוויתי בעמק יזרעאל ,היום בנוי בקונספט מתגלגל ורצוף חוויות מיוחדות החל
מארוחת הבוקר האיכותית ,דרך ביקור חוויתי ביקב ייחודי המייצר יינות ושיכרים משלל פירות וירקות,
מסלול הליכה חוויתי ומודרך .בהמשך נצא למסלול ריינג'רים בנהיגה עצמית באזור נחל ציפורי
ושמורת אלוני אבא ונקנח בארוחת בשרים איכותית בבקתת עץ כפרית ...כל היום מלווה ע"י מפיק
שדואג לתאום הפעילויות בשטח ומבטיח רצף ונוחות לקבוצה כולל שימת דגש על הפרטים הקטנים
ביותר.
תוכנית היום:
 8:00התכנסות ויציאה לדרך
 8:30ארוחת בוקר ישראלית בסגנון כפרי על הדרך
לחמים טריים ,סלטים צבעוניים ,פלטות גבינות רכות וקשות ,ביצים בתוספות
שונות ,ריבות הבית המיוחדות ,קנקני לימונדה ,מים קרים ,קפה איכותי ועוד...
 10:00ביקור ביקב מורד
היקב מתמחה בייצור יין )שיכר( מפירות ,ירקות וצמחי תבלין והתפרסם כיקב
המייצר יין "כמעט מכל דבר" .מרכז המבקרים ביקב מורד הוא אחד הייחודיים בצפון
הארץ ,ומציע חוויה אמיתית לאוהבי היין והאלכוהול .במקום נערוך סיור מעניין,
נצפה בסרטון ונתכבד בטעימות כיד המלך.
 11:00מסלול הליכה בנחל השופט
מקום יפהפה ברמות מנשה .ירוק כולו ומכוסה מרבדי פרחים .הגבעות הירוקות,
האוויר הצח ,הישובים הפזורים במקום ,העצים הפורחים ,המים הזורמים כל השנה
בשצף קצף ,הפריחה של החורף הקיץ ובמיוחד האביב גורמים למטייל בהם
להרגיש נפלא .בעונה זו )הסתיו( אף נהנה מתפאורת השלכת הצבעונית.
 13:00טיול שטח ע"ג ריינג'רים
נפתח בקבלת פנים הכוללת תה צמחים וקפה שחור מלווה בלימונדה טרייה..לאחר
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תדריך בטיחות והסבר על תפעול הכלים נצא לנהיגת שטח מרתקת...המסלול יוצא מושב בית לחם
לאורכו
,
הגלילית לכיוון שמורות האלונים ומעין עין יבקע )מעיין הסוסים( ,נחצה את נחל ציפורי וניסע
בהמשך נחזור לנקודת ההתחלה בדרך שונה .משך המסלול כשעה וחצי כולל הפסקת תה צמחים
ועוגיות.
 הנהיגה עצמית
 המסלול כולל מעברי מים.
 למסלול מתלווה מדריך וחובש מוסמך.
 בכל ריינג'ר  3נוסעים.
 הנהיגה לבעלי רישיון נהיגה בלבד -יש להצטייד ברישיון בתוקף!!!
 אין הגבלת גיל לנסיעה בריינג'ר היות ומדובר בכלי בטיחותי עם חגורות בטיחות
 המסלול בן שעה וחצי.
U

 14:30ארוחת בשרים בבית אבן מקומי
מזנון סלטים מפנק ,תוספות חמות ,סטייק פרגית ,קציצות טלה ביתיות ,נקניקיות
צ'וריסוס עסיסיות ,מבחר לחמים טריים ,לימונדה ותפוזים טבעי ,מבחר מאפים
מתוקים ,ופינת קפה עשירה.
הפריסה בכלים רב פעמיים סביב שולחנות מהודרים ,ההגשה במזנון מעוצב
ברוח המקום.
 16:00סיום היום

הערות:
•
•
•
•
•

החבילה כוללת ליווי של איש הפקה לאורך היום כולו.
כל הפעילויות והסיורים מלווים בהדרכה מקצועית.
החבילה מיועדת לקבוצות של מינימום  45משתתפים.
כל הפעילויות מבוטחות בביטוחים מתאימים ובליווי של אנשי
מקצוע.
הארוחות המוצעות 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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