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הצעות לימי כיף וגיבוש בגליל המערבי
חברת בוטיקו תיירות מתמחה בבניית טיולי בוטיק ,ארגון והפקת ימי כיף וגיבוש לעובדים ונופש חברה בהתאמה
אישית בכל רחבי הארץ ממטולה ועד אילת.
להלן מספר אפשרויות לדוגמה למסלולים לימי כיף וגיבוש קולינריים ואקטיביים במגוון סגנונות המתאימים
לקבוצות מעל ל 15-משתתפים .ניתן לשלב בין הפעילויות באפשרויות השונות ולבנות גם חצי יום כיף או ערב
גיבוש.
נשמח להתאים עבורכם את הפעילויות בהתאם לגודל הקבוצה ,תחומי העניין ולתקציב העומד לרשותכם.

אפשרות א' – גיבוש בין הרים ,נופים וים
 9:00נפתח באירוח במחלבת גבינות בוטיק ובית קפה בצפון השרון או באזור עכו
בה נהנה מאירוח פסטורלי עם מגוון גבינות בוטיק המיוצרות במקום בליווי לחמים
טריים ,שמן זית ,ירקות ,ושתייה חמה .נשמע על המקום ונקבל הסברים על המחלבה.
 10:30נמשיך לפעילות מגבשת ומהנה לבחירתכם:
•

קווסט מגבש בעיר בכפר או במבצר – מגוון חידות ,משימות עם פיצוח קודים
ופתיחת תיבות בשילוב משחקי צוות אינטראקטיביים ואתגריים -אסקייפ
אורבני בחיפה  /קווסט ביער או במערה עתיקה /פעילות בריחה ממבצר ייחודי
בגליל המערבי.

•

פארק אקסטרים בעכו – המתחם האתגרי הגדול והמקצועי בישראל.
פארק חדיש ומשוכלל עם מגוון פעילויות חוויה ,אתגר וגיבוש בגובה 14 ,דונם
של אטרקציות עוצרות נשימה עם קירות הטיפוס הגבוהים בישראל ,מקפצת
באנג'י ,אומגות חווייתיות ,סקיי טראק עם גשרים תלויים ,לייזר טג ועוד.

•

טיול רייזרים  RZRבגליל המערבי – חוויה מוטורית מרעננת ואנרגטית
בנהיגה עצמית בשטח עם עצירות לתצפיות נוף מרהיבות .מספר מסלולים
בגליל המערבי – יערות הגליל המערבי ,חוף אכזיב ותצפית על מבצר מונפורט
והים התיכון  /מסלול אתגרי באזור כרמיאל  -נחל צלמון או הר מורן.

•

"לעוף על הגלים"  -שייט בסירות טורנדו – חוויה מהנה ועוצרת נשימה של
שייט לאיי האהבה וחוף אכזיב לאורך רצועת חוף הים עד ראש הנקרה.

 12:30נצא לסיור מודרך באחד האתרים הייחודיים לאזור ,כגון :אולמות האבירים
והמנהרה הטמפלרית בעכו  /הגנים הבהאיים  /הכפרים פקיעין או מעיליא /
נחל כזיב  /רכבל ראש הנקרה והנקרות  /פארק אדמית  -מערת קשת ועוד
 14:30נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחת צהריים בשרית במסעדת שף בעכו ,עם טעמים מהמטבח הים תיכוני
בשילוב טרנדים עכשוויים .הארוחה כוללת :סלטים ומנות עיקריות מפתיעות,
תוספות ,שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים.

•

ארוחת צהריים בשרית עשירה ב"סלון" של מבשלת בירת בוטיק בגליל
המערבי הכוללת מבחר חמוצי הבית ,אסאדו ,רוסטביף ,צ'וריסו דרום אמריקאי
ועוד ,תפוחוני אדמה באיולי רוזמרין ועוד פינוקים ,שתיה קלה וקינוחים.
בתום הארוחה ניתן לשלב סיור וטעימות מודרכים במבשלה.
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אפשרות ב' – טבע ,טעמים ויצירה גלילית
 9:00נפתח בארוחת בוקר עשירה ביקב בוטיק בואכה עמק יזרעאל ,הכוללת :לחמים
טריים בליווי מטבלים ,מבחר מאזטים ,חביתות עם תוספות ,שקשוקה ברוטב ביתי,
שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים
לחילופין – נפתח בכיבוד קל של קפה ומאפה  /פיתות עם לבאנה בחוות התבלינים /
סדנת טעימות עיוורת בליווי כיבוד קל בבוטיק שמן זית גלילי.
 10:30נמשיך לסדנה חווייתית לבחירתכם:
•

סדנת קצב ותנועה "להיות רקדן ליום אחד"  -מפגש וסדנת תנועה ,קצב
ויצירה מאחורי הקלעים בכפר של להקת המחול הקיבוצית הבינלאומית

•

סיור ליקוט וסדנת צמחי תבלין ומרפא עתיקים  -במהלכה נסייר בטבע,
נלמד על השימוש במגוון צמחי מרפא ותבלינים וסגולותיהם ונתנסה בהכנת
מוצר טבעי  /מיקס צמחים לחליטה וריפוי אותו נוכל לקחת הביתה.

•

סדנת עיצוב וריקוע על גבי עורות מיוחדים  -סדנה ייחודית המשלבת שימוש
בעורות והכנת מוצר אישי עם ריקוע מקצועי.

•

סיור וסדנת גששות בדווית מיוחדת  -טיול וחוויה מיוחדת בשטח .נצא לטבע
בליווי גשש מומחה ,נקבל הסבר על איך מזהים עקבות בשטח ונבחן את
כישורי הגששות שלנו הלכה למעשה.

•

פעילות מגבשת וסדנה במתחם ייחודי של אמנות בחול – נעוף בעקבות
היצירה והדמיון למחוזות רחוקים ,נשתעשע בצבעים ,ציור לוגו ומפה בחול,
ונבין קצת יותר לעומק את מאזני הכוחות בארגון שלנו .הפעילות בהתאמה
אישית לקבוצה בדגש על חדווה ויצירה ובשילוב עם גיבוש וערכים ארגוניים.

 12:30ניהנה מאירוח וסדנת טעימות יין ביקב בוטיק משפחתי ,נבקר במרכז
המבקרים של היקב ,נשמע את סיפור הקמתו ,נלמד על תהליכי ייצור היין ונערוך סדנת
טעימות ממגוון היינות המיוצרים במקום.
לחילופין – נערוך סיור מרתק בעקבות הפירות היבשים  -בין מטעי הבננות ועצי
האבוקדו ,שוכן לו מרכז מבקרים קסום העוסק בייבוש פירות טבעי והסבר על
יתרונותיהם התזונתיים .נבקר במרכז המבקרים המיוחד שבו מגוון רחב מאוד של
פירות מיובשים ,צמחי מרפא וחליטות מיוחדות ומעניינות ונתכבד בחליטת הבית.
 14:00נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחה כורדית אותנטית בגליל המערבי ,הכוללת מבחר מאכלים מהמטבח
הכורדי כגון ממולאים עבודת יד ,קובה במרק עשיר ,סלטים ,בשרים ותוספות
בתיבול ביתי מיוחד מהמטבח הכורדי.

•

ארוחה בדווית ייחודית – ארוחה מסורתית וכשרה הכוללת מבחר מאכלים
מיוחדים מהמטבח הבדווי האותנטי ,כגון :ממולאים בתיבול מיוחד ,מג'דרה,
שרבטה ,מנסף ,מנזלה ,סינייה ,מגלובה ועוד( ...לבחירה מתפריט עשיר)
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אפשרות ג' – ניחוחות ,טיולים וסיפורים
 9:00נפתח בארוחת בוקר בדווית אותנטית עשירה וכשרה ,הכוללת :מנאיש  -פיתות
ביתיות עם זעתר ,חומוס וטחינה עבודת יד ,פלאפל תוצרת בית ,סלט ערבי  /טאבולה,
חביתות ירק  /שקשוקה ברוטב ביתי ,לבאנה ,חמוצים ,שתייה קלה וחמה.
האירוח ילווה בהסבר מרתק על התרבות הבדואית בגליל ,חיי הנדודים ,הקשר עם
הטבע והאינסטינקטים המפותחים ,הגישוש ,מנהגי הנישואים ,המשפט ,כבוד
המשפחה ,משמעותו של הקפה ועוד.
 10:30נמשיך לפעילות מהנה לבחירתכם:
•

טיול ג'יפים מודרך או רכב ספארי בגליל המערבי – באחד המסלולים
לבחירתכם כגון :נחל כזיב ומבצר מונפורט ,רכס סולם מראש הנקרה אל עבר
שמורת החורש ותצפית לאורך רצועת החוף ,נחל הגעתון ורמת אדמית.
במהלך הסיור נתכבד בקפה תה צמחים באחד המיצפורים שעל הרכס.

•

סיור מודרך בשילוב עם משחק גיבוש וניווט סלולרי בפקיעין – נתחיל
במערת ר' שמעון בר יוחאי – שם נשמע על דמותו של רשב"י ,נספר את סיפור
בריחתו מהרומאים ושהייתו במערה מהמערה נצא למשחק ניווט סלולארי בין
סמטאות הכפר ...המשחק עובר בין  11תחנות שונות בכפר ומצריך את
המשתתפים להפעיל את חוש הניווט היצירתיות והידע הכללי.
בסיום המשחק נפגש בחצר בית הכנסת לסיכום משחק הניווט וחלוקת פרסים
לחולייה המנצחת.

•

טיול אופניים מודרך המשלב חווית רכיבה עם נופי הגליל הקסומים.
מתחילים באזור נהריה ורוכבים לאורך הטיילת עד ראש הנקרה ,דרך נחל
הגעתון הזורם כל השנה ,נחל כזיב ועוד.

•

טיול ברכבי גולף חשמליים בכפר ראש הנקרה בשילוב סיור מרתק וטעימות
מגידולי הפירות האקזוטיים כגון :הפטאייה (ביצת הדרקון) ,הפסיפלורה,
האבוקדו והבננות.

 12:30נערוך ביקור במבשלת בירת בוטיק גלילית נתרשם מתהליך הייצור ,נכיר את
הסגנונות המיוחדים ,נשמע את סיפור הקמת המקום ,וכמובן נטעם ממגוון סוגי
המשקאות המיוצרים במבשלה.
לחילופין – נערוך סיור מיוחד במרכז לשמן זית גלילי הכולל הסברים על ענף הזית,
שמנים וזנים שונים ,תהליכי הייצור בשיטה המסורתית וטעימות ממגוון המוצרים.
 14:00נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחת צהריים בשרית במסעדת שף על צוק ראש הנקרה עם נוף מרהיב או
במסעדת בשרים וגריל הממוקמת לאורך החוף הצופה אל הים.

•

ארוחת צהריים פרטית לקבוצה במתחם אירוח כפרי ייחודי ,הכוללת :מנות
ראשונות ועיקריות אישיות ,תוספות חמות ,שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים.
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