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הצעות לימי כיף וגיבוש בזכרון יעקב ,קיסריה ועמק יזרעאל
חברת בוטיקו תיירות מתמחה בבניית טיולים ,ארגון והפקת ימי כיף וגיבוש לעובדים בהתאמה אישית.
אנו עובדים עם חברות וארגונים ,בהפקת טיולים וסדנאות במגוון אתרים בכל הארץ – מהגליל והגולן ,עמק יזרעאל
והכרמל ,זכרון יעקב וקיסריה ,תל אביב והשרון ,עמק האלה והרי ירושלים ,רמת הנגב ומצפה רמון ,בשילוב
ארוחות ,הדרכה והסעה על פי הצורך.
להלן מספר אפשרויות לדוגמה למסלולים לימי כיף וגיבוש קולינריים ואקטיביים במגוון סגנונות המתאימים
לקבוצות מעל ל 15-משתתפים .במידת הצורך ,ניתן לשלב בין הפעילויות באפשרויות השונות ,וניתן גם לבנות
יום כיף שמתחיל משעות הצהריים ומסתיים לקראת הערב.
נשמח להתאים עבורכם את הפעילויות בהתאם לגודל הקבוצה ,תחומי העניין ולתקציב העומד לרשותכם.

אפשרות א' – גיבוש ,כרמים וטעמים
 9:00נפתח באירוח בחוות גבינות בוטיק משפחתית בצפון השרון בה נהנה מאירוח
פסטורלי עם מגוון גבינות בוטיק המיוצרות במקום בליווי לחמים טריים ,שמן זית,
ירקות ,ושתייה חמה .נפגש עם הבעלים ,נשמע על הסיפור האישי ונקבל הסברים על
המגבנה (ניתן לקיים סיור וטעימות במחלבה או ארוחת גבינות עשירה).
 10:30נמשיך לפעילות מגבשת ומהנה לבחירתכם:
•

פעילות בחדרי בריחה ( )Escape Roomsעם מגוון חידות ומשימות או
משחקי צוות  ODTאינטראקטיביים ואתגריים במתקנים ייחודיים בטבע

•

טיול אופניים ,אופניים חשמליים ורכבי גולף בשדות בנימינה ,בקעת הנדיב
ותוואי נחל תנינים המלווה בהדרכה מרתקת על האזור.

•

טיול ריינג'רים או רייזרים  - RZRחוויה מוטורית מרעננת ואנרגטית בנהיגה
עצמית בשטח עם עצירות לתצפיות נוף ב 2-מסלולים אפשריים:
 oריינג'רים  -בית לחם הגלילית ,שדות העמק ומאגרי המים
 oרייזרים  - RZRנצא משמורת הגלבוע למעיין חרוד דרך צמחייה
ירוקה ונוף בראשיתי עוצר נשימה של עמק המעיינות

•

טיול סגווי  -נצא לריחוף על גבי הכלי העתידני ונכיר את המושבה הפסטורלית
זכרון יעקב ,דרך המדרחוב והחצרות הציוריים (ניתן לקיים גם בקיסריה).

 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 (ניתן לשלב ביקור ביקב בליווי סדנת טעימות
יין ושוקולד איכותי).
 14:00נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחת צהריים עשירה במסעדת בשרים באזור זכרון יעקב ,הכוללת :מנות
ראשונות ועיקריות ,תוספות חמות ,שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים.

•

ארוחה דרוזית אותנטית בכרמל ,הכוללת :מאפים דרוזיים מנקיש ומחמר,
ראשונות וסלטים ,ממולאים ,מנסף עוף/כבש ,תבשיל בורגול/עדשים ,סינייה
ועוד .ובנוסף ,שתייה חמה וקינוחים דרוזיים מסורתיים** .בקבוצות של  30איש
ומעלה ניתן לשלב סיור מודרך בכפר ולהכיר לעומק את התרבות והפולקלור.
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אפשרות ב' – חוויה ,קולינריה ויצירה
 9:00נפתח בארוחת בוקר עשירה במסעדת היקב או בבית קפה פסטורלי ,הכוללת:
לחמים טריים בליווי מטבלים ,מבחר מאזטים ,חביתות עם תוספות ,שקשוקה ברוטב
ביתי ,שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים
לחילופין – נפתח באירוח ומפגש עם נטורופתית בבוסתן צמחי תבלין ומרפא על כוס
"חליטה מעוררת מצמחי החווה" ועוגת בריאות .האירוח כולל סיור והכרות עם הצמחים
הגדלים במקום ותרומתם לאורח חיים בריא ,וטיפים "איך עדיף לחלוט במקום לחלות".
 10:30נמשיך לסדנה חווייתית לבחירתכם:
•

סדנת שוקולד מעשית עם שוקולטרית מקצועית בסטודיו ,במהלכה נלמד
לעבוד עם שוקולד ונכין מארז אישי עם מגוון פרלינים ופטיפורים

•

סדנת להכנת גבינה כפרית בעמק חפר בה נכיר את תהליכי הפסטור ונכין
גבינה לבחירה ,כגון :צפתית ,קממבר ,חלומי ,פטה ,ועוד אותה ניקח הביתה

•

סדנת טעימות שמן זית בבית בד בוטיק אקולוגי במהלכה נשמע על תהליך
הפקת שמן הזית וסגולותיו ,נלמד לטעום שמן זית כמו המומחים ונערוך
תחרות חווייתית בין צוותים לזיהוי פגמים ואיכויות בליווי טעימות ונשנושים

•

סדנת צמחי תבלין ומרפא  -במהלכה נלמד על השימוש במגוון צמחי מרפא
ותבלינים וסגולותיהם ,נתנסה בהכנת מוצר טבעי אותו נוכל לקחת הביתה
ישנה אפשרות לסדנה בדגש על קוסמטיקה טבעית והכנת קרם טיפוח

•

סדנה ומפגש אמן חווייתי במגוון תחומים כגון :אמנות שימושית ,זכוכית ,נייר,
ציור ורישום ,קרמיקה ,מוסיקה ועוד .ניתן לשלב עם סיור גלריות מודרך בזיכרון
יעקב או בכפר האמנים בכרמל  -עין הוד.

 12:30נערוך ביקור ביקב המתמחה ביצור שכרים וליקרים ,בקשת רחבה של
טעמים ,כגון :פסיפלורה ,ליצ'י ,שקדים ,דובדבנים ,משמש ,קפה ,רימונים ועוד.
האירוח ילווה בטעימות ממגוון סוגי הליקרים והשכרים המיוחדים המיוצרים במקום,
ובהיכרות עם שימושיהם הנוספים כגון בישול והכנת קוקטיילים.
 14:00נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחת צהריים ישראלית מקורית במתחם אירוח משוחזר מימי הברון,
עשירה בטעמים מהמטבח הים תיכוני בשילוב טרנדים עכשוויים ,הכוללת:
סלטים ומנות עיקריות מפתיעות ,תוספות ,שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים.

•

סדנת בישול עם שף במגוון סגנונות ,כגון :סדנת גריל ארץ-ישראלית  /סדנה
איטלקית להכנת פסטות ורביולי או פיצות ופוקצ'ות  /סדנת בישול אסייתי /
סדנת בישול תאילנדי  /הודי  /צמחוני ועוד .משך הסדנה כ 3-שעות (פעילות
משודרגת המחליפה את הפעילות המרכזית של הבוקר).
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אפשרות ג' – נופים ,סיפורים ואנשים
 9:00נפתח את הבוקר בסיור וחוויית קטיף עצמי בשדות הפסטורליים של בית לחם
הגלילית  ,חוויה חקלאית ייחודית ,המשלבת קטיף עצמי של מגוון גדול של פירות
וירקות בגידול אורגני ,סיור והדרכה על הגידולים ומורשת החקלאות בארצנו .נצטייד
בסלסילות נצרים ונצא לקטוף ממגוון הגידולים אותם ניקח איתנו הביתה .במקום ניתן
לשלב פריסת בוקר קלה של פיתות בטאבון עם לבאנה ,ירקות ושתיה חמה ,או ארוחת
בראנץ' גלילית עשירה היישר מהשדה.
לחלופין  -ביקור בבית בד משפחתי עם סיפור מיוחד וטעימות שמן זית וזיתים אורגניים
או אירוח בחוות התבלינים.
 10:30נמשיך לפעילות מהנה לבחירתכם:
•

סדנת ירי בחץ וקשת במהלכה נלמד על עולם הקשתות ,נתרגל ירי למטרות
ולבסוף תתקיים תחרות ראש בראש בין המנצחים במקצים.

•

נצא למשחק משימות קולינרי במדרחוב של המושבה הציורית זכרון יעקב,
הקבוצה תקבל לוח משחק ותבצע את המשימות במספר תחנות בהתבסס על
אתרי הבוטיק שישולבו בחוויית "חמשת החושים" – הרחת שמנים ,טעימות
פרלינים ומקרונים ,משימות צילום "של פעם" ,משימות היסטוריות ועוד

•

נשתתף בסדנת הכרות עם עולם הגולף – אחד מענפי הספורט היוקרתיים
בעולם שעל מגרשיו נסגרות העסקאות הפיננסיות הגדולות ביותר .נקיים סדנת
התנסות במשחק הגולף ,במהלכה נתרגל את סוגי החבטות השונות
שמרכיבות את המשחק ונסע ברחבי המגרש על רכבי הגולף החשמליים

•

נשתתף בפעילות ספורט ימי לאורך חופי הים התיכון – שייט תחרותי על גבי
יאכטה או סדנת התנסות בפעילות ימית במועדון השייט המאפשרת למידה
חוויתית של גלישת גלים ,גלישת רוח ,בוגי ,סאפ וקאייקים.

•

טיול ג'יפים מודרך במסלול היוצא מחוף הקשתות בקיסריה ודרך בקעת
הנדיב  /סובב עמק יזרעאל ומאגרי המים  /רמות מנשה  /הכרמל ועוד

 12:30נצא לסיור מודרך במגוון אתרים ייחודיים לאזור ,כגון :סודות הטמפלרים,
שמורת מי קדם ,רמת הנדיב ,עתיקות קיסריה ,נחל השופט ,נחל שלף ,בית שערים,
ואדי ניסנס והמושבה הגרמנית בחיפה ,נצרת ,עכו העתיקה ועוד
 14:00נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחת צהריים פרטית לקבוצה ביקב ,הכוללת :מנות ראשונות ועיקריות
אישיות ,תוספות חמות ,שתייה קלה ,יין אדום ולבן ,שתייה חמה וקינוחים.

•

ארוחת צהריים במסעדת בשרית בפתחה של שמורת יערות מנשה,
המשלבת בשרים טריים המיושנים במקום בליווי תוספות על בסיס ירקות
משדות חקלאי העמק.
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