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 : מה בתוכנית                                " הכל כלול "  -3חבילה 

 תפוזים ומים מינרלים\לימונדה:שתייה קרה . תה,נס,קפה:שתייה חמה:קבלת פנים                                       . 

 טיול תומקארים  \רכיבה על סוסים :טיול שטח לבחירה. 

 הגעה לחוף. 

 פריצות 3 + בר במהלך כל היום 

 פאן"משחקי חברה ו" 

 אטרקציה ימית לבחירה 

 ארוחה בשרית 

                               (תה בטעמים,קפה-נס,קפה)מזנון שתייה חמה-קבלת פנים עשירה

 (.             פטריות,ח "תפו, בורקס גבינה )ומלוחים ( חמאה,קוראסון שוקולד)מאפים מתוקים                  

 ".כנרת ים על קסם"- רכיבה על סוסים \תומקאריםרים 'נגריי מסלול

לאחר תדרוך נסיעה בשטח ,בדיקת רישיונות נהיגהנתחיל בלבחירה רכיבה על סוסים או טיול תומקארים 

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

 דרך נמשיך משםו גינוסר-עמק אל" נחל עמוד"נעבור דרך  ,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\ת לכוס קפהש אפשרוי "!!אירע מצפה" המקום נקרא ,קבוצתית

 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
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 :"חלום עולמי"במתחם  התכנסותו לחוף הגעה

 

 .מיוחדב אקזוטית פנים בקבלת הכנרת ונופי םהי אל הצופה צליהב ניפגש, ופרטי ותנו מתחם סגורלרש

 :הכולל חוף מתחם, לנוחיותכם.מוזיקת רקע,רחצה מוכרז  חוף,מזנון,מדשאות

 .ערסלים וריהוט חוף באווירה טרופית,זוגיות מיטות שיזוף ,כיסאות חוף, ישיבה פינות. והפקה תפעול צוות

 .מתאימה קצבית ומוסיקה הים גלי, ציפורים קול, ברקע.הגולן והרי הכנרת, התפאורה

           .האירוע לאורך כל יםנקי שירותיםוה אנו מקפידים על המתחם 

 :לרשות הקבוצה יעמוד בר פינוקים הכולל

 .במהלך כל הפעילות-מים מינרלים,מוגזים, מיצים–שתייה קרה 

 .קרטיבים במגוון טעמים-1פריצה 

 .ברד במגוון טעמים -2פריצה 

 .מלון\פירות העונה אבטיח -3פריצה 

 .....":קצת בשביל הפאן"

 .במהלך כל השהייה בחוף  תתנגן מוזיקת רקע בסגנונות שונים

 כדורעף ,....(טאקי ועוד, דמקה, בש-שש)נוכל להנות ממשחקי חברה " במגרש המשחקים"

 .סנוקר,מטקות,חופים
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 !ל בכנרתהגדו–מתחם ספורט ימי 

מול החוף על קו המים מחכים לכם צוות מדריכים  מקצועי  על המזח עם מגוון אטרקציות ספורט ימי 

 .......וציוד חדיש שיהפכו  לכם את היום גיבוש לחוויה בלתי נשכחת

  .משתתף לכל  1לבחירה אטרקציה 

 

 .הגוררות מתקנים מתנפחים בצורות שונות "וספורט ימי  סקי סירות"

 .שכיבה-באבו-
 

 ."שארק-קרייזי"

 
 .בננה

 
 .שייט טורנדו

 

 :הערות ודגשים

 .ניתן להחליף בין המתקנים בין סיבוב לסיבוב ,כל סיבוב 1סירה גוררת מתקן  -
 

 .דקות 12-11-משך כל סיבוב מומלץ כ-
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 "!!הכנרת שפת על"ה בשרית במסעדת היגאה ארוח

 .סוגי סלטים  01-כ :סלטים מגוון 
 
  תיבול עשבי עם מרענן רובכ סלט 
  ופטריות נבטים חסה סלט 
                                                                             ושמיר ירוקים מלפפונים סלט 
  יווני בנוסח טבעי חצילים סלט 
                                                ולימון שום, טרי חריף 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 ,מוגזים ,לימונדה, תפוזים יץמ 
 

 :קינוח
 .תמרים \מבחר עוגות

 .תה\קפה
 
 .ניתן לשדרג את הארוחה בתוספת תשלום*
 

 מהודרים פעמיים רב בכלים ומוגשת ערוכים שולחנות סביב הישיבה  

 

 


