גיבוש בטבע
יום כיף גלילי אמתי והכל במקום אחד!
בואו להתחבר אל הטבע במלוא הדרו בכל ימות השנה!

להלן הלו"ז
 10:00התכנסות בקיבוץ דפנה
קבלת פנים קלה ,שתייה חמה ומאפים ,שתייה קלה
 10:30טיול רגלי – בניאס תחתון
 12:30טיול רכוב (אופני שטח או חשמלי) במסלול מקסים על נחל הדן....
 15:00ארוחת צהריים במסעדת אחוזת דוברובין.
******************************************************************************************

טיול רגלי – בניאס תחתון
נחל חרמון הינו אחד מיובליו של הירדן .חלקו הצפוני של הנחל הוא פתלתל ושוצף בעוז וחלקו
התחתון ,המטויל ,זורם בנחת בימי הקיץ.
אחרי שהגענו לנקודת המוצא של מסלול נחל חרמון תחתון ,בחניון האקליפטוס ,נאטום את כל
הדברים שעלולים להינזק במים ונרד לתוך הנחל ונתחיל לצעוד בנחת או לצוף במורד הזרם.
בחלק מהמסלול המים רדודים ובחלקים מהמסלול גובה המים הינו כמטר וחצי ,בכל מקרה יש
לנקוט במשנה זהירות ,מצפה לכם זרימה נאה של מים...
כשנגיע למפל (נזהה אותו לפי קולות המים השוצפים) ,חובה לצאת מהמים ,לעקוף אותו על הגדה
וליהנות מהמראה המרהיב ואז לרדת לנחל שוב .אם תרצו לעשות הפסקות בכל נקודה ניתן לעלות
לגדה ולאחר מכן לשוב לנחל הקריר .סיום המסלול הינו – מתחת לגשר הולכי הרגל המתוח מעל
הנחל .אורך המסלול  3ק"מ ,מדריך על כל  50איש.

טיול אופניים על גדות נחל הדן.
אופניי שטח :פעילות פיזית פשוטה שממלאה אתכם אושר ושמחה ,חוויה המשלבת פעילות
ספורטיבית וטיול שמוציא מהשגרה.
אופניים חשמליים :רכיבה ללא מאמץ ומקסימום הנאה ,תחושה שאתם שטים
בין הנופים ופנויים נטו לחוויה ,למראות ולריחות שעוטפים אתכם.
טיול ברכבי גולף פעילות כיפית ומגבשת ברכב שטח קל ונוח לכולם

מסלול הבית על גדות נחל הדן  -יציאה מדפנה צפונה למטעים של הקיבוץ ,לאורך נחל הדן,
עצירת התרעננות והשתכשכות בנקודה קסומה על הנחל עם תה צמחים ועוגיות .ממשיכים על גבי
שביל ישראל אשר יורד לאורך נחל שניר ,וחוזרים לדפנה.
אורך המסלול 6-15 :ק"מ תלוי בקצב הקבוצה ,רמת קושי :קלה ,זמן :כשעה וחצי.

גברת דוברובין מארחת -מוגש עד השעה 17:00
על השולחן -מנות פתיחה
לחם הבית מוגש עם מטבל
 7סוגי סלטים קיציים
שתייה קרה :אשכוליות ,תפוזים ,מים(.תוססים ,בירה ,יין בתוספת תשלום)
לצד העיקר...
תפו"א בתיבול רוזמרין ,שום ,עלי טימין ושמן זית אפוי בתנור.
אורז השף
ירקות בתיבול גלילי אפויים בתנור.
גריל מרכזי
נתחי פרגית במרינדת עשבי תיבול .
קבב טלה משובח תוצרת הבית צלוי על הגריל בניחוח מנטה
כנפיים ברוטב ברביקיו
קינוח
עוגות תוצרת הבית – שמרים במילוי שוקולד ושמרים בניחוח קינמון.
שתייה חמה :קפה אספרסו  /תה נענע.
מנה צמחונית – בריוש או פסטה.

מחירון
אופניים חשמליים

רכבי גולף

אופני שטח

1

 ₪ 173למשתתף (מינ'  15איש)

 ₪ 200למשתתף )מינ'  20איש)

 ₪ 205למשתתף )מינ'  20איש)

2

מקס'  30איש באופניים.

 ₪ 175למשתתף )מינ'  40איש)

 ₪ 170למשתתף )מינ'  40איש)






ניתן לשדרג את ארוחת הצהריים בהתאם לתקציב!
המחירים כוללים מע"מ נט לסוכן.
תוקף החבילה עד לסוף מרץ .2015
עלות מדריך לפי  50איש בקבוצה ,בקבוצות מעל  50המחיר משתנה בהתאם
לכמות.

נשמח לעבוד בשיתוף פעולה!!
הנאה מובטחת!!
בברכה,
שירה ביידר
טיולי הדן
נייד 050-4340044

