חבילה מוטורית בהרי נפתלי
יום כיף גלילי אמתי והכל במקום אחד!
בואו להתחבר אל הטבע במלוא הדרו בכל ימות השנה!

להלן הלו"ז
 10:00הגעה ליקב הרי גליל שבקיבוץ יראון  -סיור וטעימות
 10:30טיול טרקטורונים ברמות נפתלי (טרקטורוני היער והגולן)
 12:30טיול רכוב (אופני שטח או חשמלי) במסלול מקסים על נחל הדן....
 15:00ארוחת צהריים במסעדת אחוזת דוברובין.
******************************************************************************************

ביקור ביקב הרי גליל (מקבוצת יקבי רמת הגולן) – יראון.
יקב הרי גליל מציע סיור מודרך המלווה בחוויה רב חושית הסובבת כל כולה סביב
היין .בסיור נחווה את מסע הענבים מהכרם ועד לבקבוק תוך שאנו לומדים
על אזורי גידול ,מכלי נירוסטה ,חביות עץ ,גוף וארומה .בסוף הסיור טעימה
מקצועית של מבחר יינות היקב.
בחנות היקב ,ניתן לרכוש ממגוון יינות היקב ,אביזרי יין ומוצרים משלימים.
טיול ריינג'רים בטרקטורוני היער והגולן .חוויית שטח  ,טיול פסטורלי "עד קצה הנוף":
נגיע לאתר טרקטורוני היער והגולן במושב רמות נפתלי ,במקום תחכה לכם פינת קבלה הכוללת
שתייה חמה/קרה.
נעבור תדריך בטיחות קצר ואימון על גבי הרכבים; האימון מטרתו לדמות נסיעת שטח ולפיכך
לקבוע את רמות הנהיגה של כל משתתף ,כך שכולכם תרגישו בטוחים במהלך הטיול.
לאחר מכן נתחיל בחוויית שטח בלתי נשכחת ,המסלול עצמו מתחיל במושב רמות נפתלי  ,נסיעה
מערבה לאזור בקעת קדש העתיקה דרך שדות ומטעי נשירים וכרמים ,נעבור בתצפית אל הלבנון ,
נראה את הכפר בליידה ,נשקיף על קיבוץ מלכיה ,מנרה ויפתח  ,נהנה מנסיעה בשטח בוצי (בעונה)
וחילוצי שטח במידת הצורך.
הנסיעה היא בדרך שטח עמוסת אתגרים וחוויות ,עליות חדות ,ירידות תלולות ,שיפועי צד ונסיעה
בג'בלאות.

ניסע מזרחה ,נעבור בין כרמים של ענבים ליין ,ניכנס אל תוך יערות הרי נפתלי ונטפס עד המצוק
הכי גבוה בהר" -קרן נפתלי "  ,תצפית נוף עוצרת נשימה הפותחת בפנינו חווית נוף וטבע; עמק
החולה ,רמת הגולן והחרמון נפרשים לפנינו במלוא עוצמתם .בתצפית נבצע עצירה עם פינוקים
בשטח של הסברים מהמדריכים על הנוף וקפה שחור ,תה צמחים שיוגשו לכם בשטח.
בעונת הנדידה נוכל לצפות באלפי ציפורים הנוחתות באגמון החולה המחודש – מחזה מדהים
ביופיו .לאורך כל המסלול נספק מים מינרלים באופן חופשי.

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.
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






אופני שטח

 ₪ 252 1למשתתף (מינ'  15איש)

 ₪ 232למשתתף )מינ'  20איש)

 2מקס'  30איש באופניים חשמליים.

 ₪ 222למשתתף )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

