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הצעות לימי כיף וגיבוש בעמק המעיינות ,הגליל ורמה"ג
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 גם לשלב בין הפעילויות באפשרויות השונות.
נשמח להתאים עבורכם את הפעילויות בהתאם לגודל הקבוצה ,תחומי העניין ולתקציב העומד לרשותכם.

אפשרות א' – גיבוש גלילי חווייתי
 10:00נפתח בארוחת בוקר עשירה בבית קפה בוטיק או במסעדה כפרית ,הכוללת:
לחמים טריים בליווי מטבלים ,מבחר מאזטים ,חביתות עם תוספות ,שתייה קלה ,שתייה
חמה וקינוחים.
לחילופין – ארוחת בוקר ישראלית עם פוק'צות עבודת יד ,שקשוקות מיוחדות ,סלטים ועוד
במתחם אירוח ייחודי על גדות הירדן.
 11:30נמשיך לפעילות מגבשת ומהנה לבחירתכם:
•

מתחם פעילויות מים רטובות ומרעננות בנחל ,בנהר או באגם בשביל ה- Fun-
רפטינג ,סאפ  ,קייקים ,אבובים ,שייט רגוע ועוד ,עם אפשרות לשילוב מגוון משחקי
גיבוש יבש ורטוב ,פינת זולה ומגוון פינוקים מרעננים (בחורף – רפטינג אקסטרים
במסלול האתגרי בנהר הירדן)

•

פעילות מגבשת ומשחקי אסטרטגיה בטבע (בסגנון חדרי הבריחה) עם מגוון
חידות ומשימות או פעילות גיבוש וחשיבה חווייתית בסגנון  ODTבשטח

•

טיול אופניים ,אופניים חשמליים ורכבי גולף שטח במרחבי הגליל ,הירדן
הדרומי ,רמת סירין ומעיין בשביל החמישה" ,הדרדרה" וסיפורי המור"קים (עם
משחקי ניווט להעשרת הפעילות והאתגר).
ניתן לשלב עם ביקור וסיור מודרך באגמון החולה עם אופניים או רכבי גולף.

•

טיול רייזרים  - RZRחוויה מוטורית ואנרגטית בנהיגה עצמית בשטח עם עצירות
לתצפיות נוף במספר מסלולים אפשריים כגון :רכס רמות נפתלי ,מעיין עינן וגדות
הירדן ,גליל עליון ,רמה"ג ,עמק המעיינות ,הגלבוע ועוד

•

טיול סגווי  -נצא לריחוף על גבי הכלי העתידני בשטח ,נהנה מנופים עוצרי
נשימה ,נפגוש את חיות הבר ,נחצה מעברי מים ונצלול לעומקי היערות הקסומים
והמוריקים (יער בירייה ,אלוני הבשן ,חוף כנרת ,פארק הירדן ועוד)

 13:30ניהנה 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.
 15:00נסיים בארוחת צהריים עשירה במסעדת בשרים על גדות הירדן ,הכוללת:
סלטים ומנות ראשונות ,פלטות בשרים ,תוספות חמות ,שתייה קלה ,שתייה חמה
וקינוחים.
 16:30סיום משוער
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אפשרות ב' – גליל של טעמים
 10:00נפתח בארוחת בוקר עשירה ביקב בוטיק חווייתי ,הכוללת :לחמים טריים בליווי
מטבלים ,מבחר מאזטים ,חביתות עם תוספות ,שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים.
ניתן לשלב טעימות ממבחר היינות המיוצרים במקום.
 11:30נמשיך לסדנה ופעילות חווייתית לבחירתכם:
•

סדנה מעשית להכנת פוקצ'ות בתנור לבנים עתיק ,מפשילים שרוולים ונהנים
מסדנת פוקצ'ות חגיגיות בליווי פונץ' אלכוהולי .ניתן לשלב סיור בעקבות החזון
הישראלי ,וטיול בנהיגה עצמית ברכבי גולף בין שדות חקלאיים ,גשרים ,בריכות
דגים ואתרים היסטוריים לאורך הירדן ועמק המעיינות בשילוב כתבי חידה.

•

סדנת הכנת חומוס תחרותית וחווייתית באחוזה בגליל – נתחלק לצוותים ,נכין
חומוס טרי מגרגירים עם מגוון תוספות ,תבלינים וטעמים גליליים ,נצלחת ונעצב,
ולבסוף יוכרזו הזוכים לאחר סבב טעימות של צוות השופטים.

•

סדנת הכנת גבינות – נלמד להכין גבינה כפרית בחוות גבינות או ביקב בוטיק,
נלמד את הפלא של המעבר מחלב עיזים לגבינת העיזים ,נכיר את תהליך הייצור
על שלביו ,עקרונות יסוד לטיפול בגבינות ,נכיר ונטעם מגוון סוגי גבינות ובתום
הסדנה ייצא כל משתתף עם גבינה מעשה ידיו.

•

סדנת פסטות וטעימות יין – נלמד להכין מגוון סוגי פסטה ורביולי טריים מקמח
דורום איטלקי במגוון צבעים ,תוספות ומליות .ניתן לקחת את התוצרת מהסדנה
איתנו ,או ליהנות מארוחה חלבית עשירה במקום בשילוב הפסטות שהכנו.

•

סדנת שוקולד מעשית עם שוקולטייר מקצועי ,במהלכה נשמע על עולם השוקולד,
נלמד לעבוד עם שוקולד ונכין מארז אישי עם פרלינים ,פטיפורים ומגוון תוצרים
מתוקים.

 13:00נצא לסיור מודרך במגוון מסלולים עם תצפיות נוף מרהיבות בשילוב מים,
מורשת ,חזון ועוד .מסלולים לדוגמא :בעקבות החקלאות האורגנית בעמק המעיינות ,נחל
הקיבוצים ועין יזרעאל ,מקורות הירדן ,הרומנטיקה של ראש פינה ,הקסם של צפת
העתיקה ועוד
 15:00נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחת צהריים אותנטית כגון ארוחה תוניסאית  /כורדית  /צ'רקסית הכוללת:
סלטים ומנות עיקריות מפתיעות ,תוספות ,שתייה קלה ,שתייה חמה וקינוחים.

•

ארוחת צהריים במסעדת בשרים כשרה בעמק הכוללת :מנות ראשונות
ועיקריות ,מגוון תוספות ,שתייה קלה וחמה וקינוח.

 16:30סיום משוער
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אפשרות ג' – נופים ,סיפורים ואנשים
 10:00נפתח באירוח בגליל עם סיור בחוות התבלינים או בבית הבד ,נהנה מאירוח
פסטורלי וכפרי ,סיפור המקום והמשפחה וטעימות ממגוון המוצרים המיוצרים במקום.
אופציונלי  -ניתן לשדרג את הבוקר עם פיתות בטאבון ,לבאנה ,זעתר ושמן זית גלילי.
 11:30נמשיך לפעילות מהנה וחוויתית לבחירתכם:
•

נשתתף במשחק משימות בין הסמטאות של קצרין העתיקה ,אשר יקחו
אתכם למסע בזמן עם מגוון תחנות משחק מגבשות ,מיוחדות ,מלאות הומור
ותוכן ייחודי שישאירו אתכם עם חוויה מעולם אחר ועם טעם של עוד .נלמד
להכין יין  /לחם  /שמן ,להתלבש ברוח התקופה ,לפצח חידות ,וללמוד על
מלאכות עתיקות .על נצחון במשימות נקבל מטבעות איתם נוכל לקנות במכירה
בפומבית ולהכין את ארוחת המלכים.

•

סדנת הדפסה וכריכה עתיקה – לכרוך כמו פעם ,לחזור אל הנייר ,הדיו
ועבודת היד .בסדנה נלמד טכניקות הדפסה עתיקות ,ערבוב צבעים ,ניירות
מיוחדים ונכין כרטיסי ברכה  /מחברות עם כריכה קשה עבודת יד ועוד.

•

נצא לטיול רכיבה מודרך על סוסים במרחבי הגליל הירוקים – נרכב בשבילי
יער ביריה המוצלים או בשדות הגליל התחתון ,נערוך תצפית על עמק החולה
היפייפה ונחזור לחווה ברכיבה רגועה ומהנה .אין צורך בידע או נסיון מוקדם.

•

טיול ג'יפים מודרך עם כתבי חידה ומשימות – הטיול ישולב עם ביקורים
במקומות ייחודיים ודמויות מרתקות בצדי הדרך .במהלך המסלול הקבוצות
יבצעו משימות הקשורות לאתרים ולדמויות ,כאשר הקבוצה המנצחת היא זו
שתגיע ראשונה לנקודת הסיום ותצבור את מירב הנקודות.

•

החול יכול – מפגש מרתק עם גיבוש מעולם אחר – נעוף בעקבות היצירה
והדמיון למחוזות רחוקים ,נשתעשע בצבעים ,ציור לוגו ומפה ונבין קצת יותר
לעומק את מאזני הכוחות בארגון שלנו .הפעילות בהתאמה אישית לקבוצה
בדגש על כיף ויצירה או בשילוב עם גיבוש וערכים.

 13:00נערוך ביקור במבשלת בירת בוטיק ביתית שם ניפגש עם הברומאסטר ונשמע
על תהליך הייצור וחומרי הגלם ,נכיר את הסגנונות המיוחדים ,נתוודע לסיפור הקמת
המקום ,וכמובן נטעם ממגוון סוגי המשקאות המיוצרים במבשלה.
לחילופין :נבקר ביקב ליקרים  /במזקקת ויסקי ייחודית  /מכוורת דבש
 14:30נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:
•

ארוחת צהריים בשרית עשירה במסעדת השף של חוות בוקרים המשלבת
מבחר סלטים ופתיחים מיוחדים ,בשרים טריים המיושנים במקום בליווי
תוספות עשירות ,שתיה קלה וחמה וקינוחים.

•

ארוחת צהריים/בראנץ' חלבית או ארוחת דגים (מתאים למשלבים לינה
וארוחת ערב בשרית באזור( ,פירוט יינתן בהתאם לצורך.

 16:00סיום משוער
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