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                        "אקסטרים בכנרת" - 4חבילה 

 :החבילה כוללת

 הגעה לחוף. 

  קבלת פנים 

  פריצות 3בר במהלך כל היום 

 פאן"משחקי חברה ו" 

 שעתיים-פעילות ספורט ימי משולבת. 

 :"חלום עולמי"במתחם  התכנסותו לחוף הגעה

 

 

 .מיוחדב אקזוטית פנים בקבלת הכנרת פיונו םהי אל הצופה צליהב ניפגש, ופרטי לרשותנו מתחם סגור

 :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 יקהומוס הים גלי, ציפורים קול, ברקע.הגולן והרי הכנרת, התפאורה

 .האירוע לאורך כל יםנקי שירותיםוה אנו מקפידים על המתחם 
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                               (תה בטעמים,קפה-נס,קפה)מזנון שתייה חמה-קבלת פנים עשירה

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

 

 :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"

 .בחוף  תתנגן מוזיקת רקע בסגנונות שונים במהלך כל השהייה

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

 .סנוקר,מטקות,חופים
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 .אתגרי " ספורט ימי"פעילות 

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

 .וקייאק SUP-גלישה ב-.קייאקים\סאפים  -5

 .רה נכונה והבנת היםומעניק לחותר את הכלים והבסיס לחתי ובקיאק מדגיש את עיקרי החתירה בסאפ

 

 

 .הגוררות מתקנים מתנפחים בצורות שונות "וספורט ימי  סקי סירות"-2

 מקומות 8 -בננה. 

  מקומות 5-אבוב שכיבה. 

  מקומות 6-"שארק-קרייזי"אבוב ישיבה. 

  מקומות 11-שייט טורנדו. 

 

 

 :הערות ודגשים

 -סיבובים בשעה 4כ "סה–דקות  12-15-משך כל סיבוב מומלץ כ. 

 
 -משתתפים בשעה 31-בממוצע כל סירה מספקת פעילות ל. 

 

 -צלם ומלווה  לתוך הסירה בכל סיבוב ניתן להצטרף. 
 

 

 


