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הצעות לימי כיף וגיבוש בירושלים והסביבה
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 ,הערבה ואילת
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' – ירושלים מזווית אחרת
 9:00נפתח בסיור וטעימות במשק גבינות בוטיק עיזים משפחתי באזור לטרון
המתמחה ביצור גבינות בוטיק מחלב עזים ,נערוך היכרות מקרוב עם העיזים והגדיות
בדיר ואופן הגידול שלהן ,ונשמע על תהליכי הכנת הגבינות המיוחדות של המשק.
בתום הסיור נתכבד בטעימות ממגוון מוצרי המחלבה :גבינות קשות וחצי קשות ,יוגורט
טבעי ויוגורט בטעמים .ניתן לשדרג לארוחת גבינות במזנון מורחב.
לחילופין – נפתח בסיור בעין כרם ב"מדרגות גן העדן" ומפגש עם רועת צאן ומורת דרך
לאירוח בבית תימני אותנטי עם טעימות גבינות בוטיק עיזים בייצור עצמי בליווי קפה ותה.
 10:30נמשיך לפעילות מגבשת ומהנה לבחירתכם:
•

פעילות גיבוש חווייתית באתר הקסטל – סיור מודרך המשלב מגוון משחקי
צוות אינטראקטיביים לאורך המסלול לפי  4ערכים שהנחו את הלוחמים בדרך
לירושלים :נחישות ,רעות ,מנהיגות ואמינות .לחילופין -פעילות גיבוש .ODT

•

טיול סגווי בירושלים  -נצא לריחוף על גבי הכלי העתידני במגוון מסלולים :מול
חומות העיר העתיקה ,משכנות שאננים וימין משה ,בטיילת ארמון הנציב ועוד..

•

סיור קולינרי חווייתי בשוק מחנה יהודה והנחלאות  -המשלב ביקור וסיפורים
מיוחדים בליווי טעימות ממגוון הדוכנים – קובה ,חומוס ,מאפי עדות ,חלבה,
מיצים טבעיים ,גלידה ועוד.

•

פעילות בחדרי בריחה ( )Escape Roomsעם מגוון חידות ומשימות.
חדש!  SHOW TLVבירושלים  -קונספט מדליק של משימות במרחב העירוני

 12:30נצא לסיור מודרך באקווריום החדש והמרהיב בסמוך לגן החיות התנכ"י
המשתרע על  7,000מ"ר ומאפשר למבקרים לחזות באלפי דגים ויצורים ימיים ייחודיים
שהגיעו מלמעלה מ 20-מדינות שונות ואקזוטיות ,כגון :סוסוני ים ,ברקודות ,צלופחים,
מגוון מדוזות זוהרות ואפילו כרישים.
 14:00נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחת צהריים עשירה במסעדת בשרים אותנטית בירושלים ,הכוללת :מנות
ראשונות ועיקריות ,תוספות חמות ,שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים.

•

ארוחה בשרים מעושנים במבשלת בירה כפרית ,הכוללת :סלטים ומנות
פתיחה 6-7 ,סוגי בשרים מעושנים ומשובחים ,רטבים ייחודים לבשרים ,בירת
בוטיק מהחבית תוצרת בית ,שתייה חמה וקינוח.

 16:00סיום משוער
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אפשרות ב' – מפגשים אישיים ,נשים וסיפורים
 9:00נפתח בארוחת בוקר עשירה ביקב בוטיק משפחתי וכפרי באזור לטרון,
הכוללת :לחמי מחמצת טריים בליווי מטבלים ,מבחר מאזטים ,חביתות עם תוספות,
שקשוקה ברוטב ביתי ,מגוון גבינות צאן המיוצרות במקום ,שתייה קלה ושתייה חמה.
ניתן לשלב טעימות יין בוטיק מהיקב המשפחתי או סדנה לאפיית לחמי מחמצת.
 10:30נמשיך לסדנה חווייתית לבחירתכם:
•

סדנת קרמיקה ויצירה בחומר  -סדנה חווייתית המשלבת אינטראקציה
בינאישית ועבודה פרטנית ליצירת פריט אישי מעשה ידי המשתתפים.
לחילופין  -ניתן לקיים מפגש (ללא סדנה) בסטודיו של קרמיקאית המתמחה
בציור על אריחי קרמיקה בעין כרם.

•

אירוח בבית העתיק בעין כרם  -חוויה ייחודית בבית אבן אותנטי בעל מבנה
ארכיטקטוני ייחודי המשלב את סיפורי עין כרם העתיקה והדמויות המרתקות,
מרתף היין העתיק והגת ,וההיסטוריה עתיקת היומין של הבית .במקום ניתן
לשלב ארוחה ביתית  /סדנה להכנת קוסקוס או ריבות ביתיות.

•

סדנת "לחיות טבעי"  -מפגש בנושא אורח חיים בריא ,בשילוב עם התנסות
חווייתית בהכנת מוצר טבעי אותו נוכל לקחת איתנו ,כגון :סבונים טבעיים /
מרקחות ריפוי שונות  /נוזל כביסה ומרכך אקולוגי  /שמפו טבעי  /ועוד...

•

סדנת לימוד ושימור מלאכות קדומות ועתיקות  -מתן משמעות לחפצים
העשויים עבודת יד בעידן הפייסבוק והפלסטיקה הסינית .סדנה שמאפשרת
חיבור לעשייה ,שקט וריפוי בעיסוק .בין המלאכות :אריגה ,טוויה ,קליעת סלים,
סריגה ועוד...

 12:30נבקר במוזיאון המוזיקה העברי  -המוזיאון האינטראקטיבי היחיד מסוגו
בעולם .במוזיאון תערוכת כלי נגינה עתיקים ונדירים מתקופות שונות בהיסטוריה
ומתפוצות נרחבות המוצגים לאורך סיור חוויתי המלווה באמצעים טכנולוגים חדשניים.
 14:00נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחת צהריים עשירה במסעדת שף בירושלים ,הכוללת :מנות ראשונות
ועיקריות ,שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים.

•

סדנת קובה וארוחה כורדית אותנטית בבית אבן עתיק  -לימוד אמנות הכנת
הקובה וארוחה עשירה הכוללת :מרק קובה במילוי בשר ,קובה מטוגן ,אורז
חגיגי ,סלטים ,חמוצים כורדיים ,סחוג ,חילבה ,חומוס וטחינה תוצרת בית ,תה
 /קפה אסלי וקינוח עבודת יד.

 16:00סיום משוער
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אפשרות ג' – להכיר עולמות חדשים
 9:00נפתח באירוח וסיור בחווה אורגנית בפאתי ירושלים  -מפגש מיוחד של אדם
וטבע .ניגע בהיסטוריית הקמת החווה מימי קום המדינה ,נחשף לחיים ברי קיימא
ולבניה ירוקה .נפסע בין הבוסתנים ,ניגע ,נריח ונטעם מתוצרת החווה :תה מחליטת
צמחים אורגנית ,מגוון ליקרים מהבוסתן ויין מהיקב המקומי.
 10:30נמשיך לפעילות מהנה לבחירתכם בירושלים:
•

סיור תיאטרלי עם מדריך שחקן בירושלים  -חוויה תיאטרלית מרהיבה
וייחודית במהלכה נחיה את הדמויות ,ניצור דיאלוג משעשע עם ההיסטוריה
ונכיר את ההווי המקומי ,ניחוחותיו וצבעיו.

•

אירוח אותנטי בבית חרדי  -נתארח בבית בשכונת הבוכרים ונשמע מפי האם
על "המפעל המשפחתי" שבנתה באהבה ובשמחה ,על חיי האישה והמשפחה
היהודית ,על אהבה ושידוכים ,חתונות ,חגים ,מנהגים וחיים בעולם החרדי.
במקום ניתן לשלב ארוחה ביתית  /סדנה להכנת אוכל יהודי (קוגל ,חלות ועוד).

•

אירוח ביתי מרוקאי ותוניסאי על טהרת המתוקים  -במסגרת האירוח נשמע
על טקסי החינה והמימונה ,לבוש מסורתי ,הדגמה של הכנת מאפים מתוקים
מבצק ,נתכבד בתה ,קפה ,ספינג' ומגוון עוגיות מרוקאית עבודת יד.

•

מפגש טעימות בבוטיק בירות במרכז העיר  -נלמד על בירה וחומרי הגלם
המשמשים להכנתה ,נכיר את מגוון הסגנונות המיוחדים ,ונטעם ממבחר
הבירות של מבשלות הבוטיק השונות.

•

סדנת ציור וצילום  /ריקוע ויודאיקה  -סדנה ייחודית עם אוצרת במוזיאון
ישראל שתלמד אתכם ליהנות מהטבע והנופים הירושלמים המספקים השראה
ליצירותיכם.

 12:30נערוך סיור באחד מאתרי החובה הירושלמיים  -כגון :מנהרות הכותל  /עיר
דוד ונקבת השילוח  /מוזיאון ישראל ותערוכות מיוחדות  /קריית הלאום  /הכנסת
ועוד.
 14:30נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

סדנת בישול ירושלמית וארוחה במגוון סגנונות (בשרים ,סדנת קוסקוס,
בצקים ומאפים סדנה איטלקית ,טבעונית ועוד) – את הסדנה ניתן לשלב עם
סיור קולינרי בשוק מחנה יהודה או סדנת בישול יהודי ביתי.

•

ארוחת צהריים עשירה במסעדת ביסטרו שף בהרי ירושלים ,הצופה על
הנוף המרהיב .הארוחה כוללת :מנות ראשונות ועיקריות ,שתייה קלה ,שתייה
חמה וקינוחים.
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