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

להלן הלו"ז
 10:00הגעה ליקב בוטיק גליל שבקרית שמונה
עם קפה ומאפה
 10:30טיול רכוב (אופני שטח או חשמלי) במסלול מקסים על נחל הדן....
 12:30צוק מנרה – רכבל ,אומגה ומגלשות אקסטרים
 15:00ארוחת צהריים במסעדת אחוזת דוברובין.
******************************************************************************************

ביקור במרכז המבקרים טעמי הגליל ויקב בוטיק גליל
בשנת  2005הוקם מפעל "טעמי הגליל" שכולל מרכז מבקרים המציע סיור ביקב ,טעימות וביקור
בחנות המפעל .הכניסה ללא תשלום!!!!! הסיור מתאים לכול הגילאים
המפעל התמחה במוצרי טבע איכותיים כגון :רכזים ,ממרחים ,מיצים ,רסקים,
שכרים מרימונים וסיידר אלכוהולי מוגז תפו"ע ורימונים .בין מוצרינו תוכלו
למצוא ממרחי תמרים ,סילאן טבעי ,מיצים טבעיים ועוד.
כל המוצרים הינם טבעיים ואיכותיים מפרי בראשית ומחקלאים מובחרים ,עד
למוצר הסופי.
לפני כארבעה שנים השקנו את סדרת שכרים רימונים שלנו .תחת מותג יקב
בוטיק הגליל .שלאחרונה זכה השיכר בפרסים ובהכרה בין לאומית .שיכר פורט
רימונים זכה בפרס זהב ושיכר קינוח זכה בזהב כפול.

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.

צוק מנרה
צוק מנרה שבמרכזו הרכבל הארוך ביותר בישראל מציעה חוויה חד פעמית ובלתי נשכחת של
נופים קסומים ושלל צבעים.
נסיעה ברכבל :הנסיעה ברכבל מציעה חוויה חד פעמית ובלתי נשכחת של נופים קסומים ושלל
צבעים .הרכבל מטפס ממבואותיה הדרומיים של קריית שמונה ועד לקיבוץ מנרה במרומי רכס
נפתלי.
קרונית מכילה עד  8נוסעים הנסיעה מתאימה לכל גיל .לאורכו של המסלול ישנן  3תחנות אשר
בכל תחנה ניתן ליהנות מאטרקציות ייחודיות ומגוונות.
בחבילה זו תוכלו ליהנות מאומגה באורך של  200מר' ,הארוכה ביותר בישראל..
מגלשות ההרים :הממוקמות על פני הקרקע במסלול שאורכו כ 1,200 -מ` של נוף פנוראמי
מרהיב .מסלול הגלישה הינו מעגלי ותחילתו במורד ההר .מהירות הגלישה יכולה להגיע עד ל40-
ק"מ(.הגולש שולט על מהירותו) .כל מגלשה מכילה  2גולשים.

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.

