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  :מה בתוכנית קסם על ים כנרת                      -1חבילה 

 יםתפוזים ומים מינרל\לימונדה: שתייה קרה .תה,נס,קפה:שתייה חמה:קבלת פנים.                                        

 טיול תומקארים \רכיבה על סוסים :טיול שטח לבחירה . 

  יגאהה"במסעדת כשרה ארוחה בשרית" 

 ".כנרת ים על קסם"- תומקאריםרים 'יינגר מסלול

 . (תומקארים,רים 'נגייר)רכבי השטח  אתנבחר , בדיקת רישיונות נהיגהנתחיל ב

  ובמעברי עפר בשבילי בטוחה בנסיעה "נון-יןיממע"יסע נ ,לאחר תדרוך נסיעה בשטח וסרטון קצר על המסלול

 דרך נמשיך משםו גינוסר-עמק אל" נחל עמוד"ך נעבור דר ,הרים ומאוויר מסביב הפסטורלי מהנוף נהנה, בקר

 !לה דומה שאין טרופית אווירה - הבננות מטעי אל התפוזים ופרדסי האשכוליות מטעי 

  תמונה צלםנ בהש משגע נוף עם ההר רכס על תצפית נקודת אל אותנו שיובילהמפותל " הנחש שביל" ב נעלה

 נעביר חוויות נהנה , תה צמחים במצפה\כוס קפהת ליש אפשרו "!!אירע מצפה" המקום נקרא ,קבוצתית

 ...ונמשיך

 מערת "ו" עמוד-וואדי"בסמוך לשביל המוביל ל" זאב–פסגת "דרך ירידות תלולות ומפותלות נרד מהמצפה אל 

 ".חלום עולמי"חזרה לחוות " ישראל שביל חוצה"ונתחבר ל "העטלפים

 ......"הם רוכבים ושרים"-רכיבה על סוסים

 אחד כל סוסים טיולי לפני .הרכיבה ונהלי הסוס תכונות, נכונה רכיבה על המסביר תדרוך בלמק רוכב כל

  ההתאמה ולכן, בשטח נעשים סוסים טיולי. ואופיו גופו למבנה המתאים וסוס קסדה יקבל המשתתפים מן 

 -רמת כל על להשקיף ניתן משם" הארבל מצוק" אל ונטפס מפותל שביל אל מדריך בליווי נצא אנו .חשובה

  הר" של ורוחבו לאורכו נרכב משם(. מצלמה עם להגיע מומלץ) בחורף הזורם ארבל ונחל הכנרת, הגולן

 ". חמאם וואדי" הסמוך מהכפר בקרהו צאןה רועי עם וניפגש " מגדלא

 (.מיותנ, הסלע-שפן) הנפוצות באזור ברה בחיות לצפות ניתן בדרך
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 "!!נרתהכ שפת על"ה בשרית במסעדת היגאה ארוח

 .סוגי סלטים  01-כ :סלטים מגוון 
 
  תיבול עשבי עם מרענן כרוב סלט 
  ופטריות נבטים חסה סלט 
                                                                             ושמיר ירוקים מלפפונים סלט 
  יווני בנוסח טבעי חצילים סלט 
                                                ולימון שום, טרי ריףח פלפל עם טריות עגבניות סלט 
  הבית חמוצי 

 חומוס
 טחינה 

 .....ועוד
 
 :מנה עיקרית לבחירה 

 
 .קבאב ביתי בליווי טחינה

 .סטייק פרגית
 .חזה עוף

 .דג מושט מטוגן
 
  :לבחירה חמות תוספות 2 

 

 . זית ושמן רוזמרין עם אדמה-תפוחי 
 .אורז לבן

 .יפס'צ
 
  מהגריל הישר ביס פיתות 

 
 :שתייה קלה

 .בקראפים–מים בתוספת לימון ונענע , ,לימונדה, תפוזים מיץ 
 

 :קינוח
 ,מבחר עוגות

 .תמרים 
 .תה\קפה

 
 מהודרים פעמיים רב בכלים ומוגשת ערוכים שולחנות סביב הישיבה  

 

 
 


