על הצוק ולאורך הנחל
להלן הלו"ז
 10:00בכניסה לצוק מנרה (בכניסה לקריית שמונה)...נעלה ברכבל לנקודת האמצע....
שם תחכה לנו ,קבלת פנים קלה -קפה שחור ,תה צמחים ועוגיות.
 10:30סנפלינג  /אומגה על המצוק
 13:30טיול ברכבי גולף (קלאב קאר) במסלול מקסים על נחל הדן.
 15:30ארוחת צהריים במסעדת אחוזת דוברובין.
******************************************************************************************

צוק מנרה  -עליה ברכבל ועצירה במצוק האקסטרים לפעילות
צוק מנרה נמצא בגובה  750מטר בשיפוע חד במרומי רכס הרי נפתלי ,במרכזו עובר הרכבל
הארוך ביותר בארץ  ,הוא מחבר את מבואותיה הדרומיים של העיר קריית שמונה לקיבוץ
מנרה שבמרומי רכס הרי נפתלי .
מול הנקודה הצפונית ביותר השבר הסורי האפריקאי ( מצוק רמים) .צוק מנרה יציף אתכם
בתחושות חדשות ,שאיפת אוויר צלול ומשכר ,צפייה בעמק החולה ,החרמון והגולן הנפרשים
אלינו בזמן הריחוף ברכבל.

***
חברי הקבוצה יוכלו לבחור בין אומגה לסנפלינג כל אחד לפי מה שמתאים לו .
סנפלינג :גלישה מאובטחת על המצוק בגובה של  42מ '
עם הדרכה אישית צמודה של מיטב המדריכים שילמדו את המשתתפים לקפוץ וליהנות מהירידה
במצוק כמו מקצוענים.
בסיום הגלישה חוזרים במסלול הליכה אל הסוכה שבראש המצוק.
אומגה :גלישה של  200מ' שנראית מפחידה אך הכול בשליטה מלאה של מדריך מוסמך .לבקשת
הלקוח הוא יוכל לכוון את הגלישה למהירות גבוהה באקסטרים או לחוויה איטית ומהנה מהנוף.
ובסיום הגלישה חוזרים חזרה אל הסוכה בטיול ג'יפים מאתגר.

טיול ברכבי גולף (קלאב קאר) על גדות נחל הדן.
פעילות כיפית ומגבשת ברכב שטח קל ונוח לכולם .בואו לצאת מהשגרה ולהיות פנויים נטו
לחוויה ,למראות ולריחות שעוטפים אתכם....

המסלול 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.
במהלך הטיול – פריסה בשטח מפירות העונה.

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.
**עד  50בסבב אחד.

