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ועמק יזרעאל , חיפה באזור זכרון יעקב, קיסריה  ימי כיף וגיבוש  

ארגון והפקת ימי כיף וגיבוש ב תיירות מתמחה חברת בוטיקו

 בהתאמה אישית. ואירועים טיולים , סדנאות,לעובדים

וגם עם הקהל  חברות וארגוניםרחב של  מגוון אנו עובדים עם

 והמעיינות, מהגליל והגולן, עמק יזרעאל –הארץ רחבי  הפרטי בכל

והרי ירושלים, תל אביב, עמק האלה ירושלים,  זכרון יעקב וקיסריה,

בשילוב ארוחות, הדרכה  - ים המלח ואילת רמת הנגב ומצפה רמון,

 והסעה לפי הצורך.

mailto:info@boutiqo.co.il
http://www.boutiqo.co.il/
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, חיפה ועמק יזרעאל זכרון יעקב  

 ועמק יזרעאל , חיפה בזכרון יעקב, קיסריה  ימי כיף וגיבוש

קולינריים ואקטיביים במגוון סגנונות המתאימים   וגיבוש כיף י יממסלולים לללדוגמה  להלן מספר אפשרויות  

יום  גם לבנות ניתן במידת הצורך, ניתן לשלב בין הפעילויות באפשרויות השונות, ו. משתתפים 15-ל  מעל  לקבוצות

 כיף שמתחיל משעות הצהריים ומסתיים לקראת הערב.  
 

 נשמח להתאים עבורכם את הפעילויות בהתאם לגודל הקבוצה, תחומי העניין ולתקציב העומד לרשותכם.  
 

 גיבוש, כרמים וטעמים  –אפשרות א' 

בה נהנה מאירוח   נפתח באירוח בחוות גבינות בוטיק משפחתית בצפון השרון  9:00
פסטורלי עם מגוון גבינות בוטיק המיוצרות במקום בליווי לחמים טריים, שמן זית,  

 ירקות, ושתייה חמה. נפגש עם הבעלים ונשמע הסבר על המקום והסיפור המשפחתי. 

 לבחירתכם: האפשרויות   באחתנמשיך לפעילות מגבשת ומהנה  10:30

 : עם מגוון חידות ומשימות ש בסגנון המירוץ בריחה או קווסט מגב חדרי  •

עמק  ב  במערהאו   יערב  / קווסט חיפהבאו בזכרון יעקב  קווסט רחוב אורבני 

   .במתקנים ייחודיים  ODT  וגיבוש   משחקי צוות / יזרעאל 
 

בנימינה, בקעת   בשדות שטח  רכבי גולף אופניים חשמליים ו /   טיול אופניים •

מסלול אופני   או  המלווה בהדרכה מרתקת על האזורותוואי נחל תנינים   הנדיב

 שטח באזור רמת הנדיב ומעיין עין צור.  

חוויה מוטורית מרעננת ואנרגטית בנהיגה   - RZRאו רייזרים   ריינג'ריםטיול  •

    מסלולים אפשריים:  מספרעצמית בשטח עם עצירות לתצפיות נוף ב

o ומעיין הסוסים נחל ציפורי  מצודת ציפורי /  -  בעמק יזרעאל 

o  מסע בזמן לאתרי חקלאות, ארמונות, מעין חבוי בסלע   -  באזור זכרון יעקב

 . ובאר משאלות
 

עבור יחידות  ריידר רכב שטח חשמלי ייחודי שפותח -איזי  -  ריידרים טיול  •

שקט ומהנה במיוחד  העילית של צה"ל והפך לטרנד התיירותי הלוהט ביותר! 

ללא צורך   נופים קסומים. ומשלב חוויה בנהיגה אתגרית בשבילים בשילוב 

 ומעלה.    16מגיל  נהיגה,  ברשיון 

 רמת הנדיב / קיסריה / עמק יזרעאל עמק חפר / אזור  מגוון מסלולים לבחירה:  
 

   טיפוס  ותקיר גיבוש במתחם   פעילותסנפלינג באזור הכרמל או   •
 

 נבקר במרכז  , דנת טעימות יין ביקב בוטיק משפחתי ניהנה מאירוח וס  12:30

המבקרים של היקב, נשמע את סיפור הקמתו, נלמד על תהליכי ייצור היין ונערוך סדנת  

 . טעימות ממגוון היינות המיוצרים במקום 
 

   :נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם  14:30

  ,או עמק יזרעאל   באזור זכרון יעקב במסעדת בשרים ארוחת צהריים  •
שתייה קלה, שתייה חמה   , מנות ראשונות ועיקריות, תוספות חמות :הכוללת 

 ניתן לשדרג לארוחת בשרים מעושנים.   וקינוחים.
 

,  מאפים דרוזיים מנקיש ומחמר הכוללת:ארוחה דרוזית אותנטית בכרמל,  •
, סינייה  בורגול/עדשים , ממולאים, מנסף עוף/כבש, תבשיל ראשונות וסלטים

ניתן לשלב סיור מודרך   . ועוד. ובנוסף, שתייה חמה וקינוחים דרוזיים מסורתיים
   .והפולקלור   בכפר ולהכיר לעומק את התרבות

 

 סיום משוער  16:00

30  
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, חיפה ועמק יזרעאל זכרון יעקב  

    ה ויצירהקולינרי חוויה,  –אפשרות ב' 

לחמים טריים  , הכוללת:  נפתח בארוחת בוקר עשירה בבית קפה פסטורלי  9:00

שקשוקה ברוטב ביתי, שתייה  /   בליווי מטבלים, מבחר מאזטים, חביתות עם תוספות 

 קלה, שתייה חמה וקינוחים.  

על כוס "חליטה    צמחי תבלין ומרפא בוסתןב  ח ומפגש מרתקאירו –  לחילופין

 .  עוגת בריאות ומעוררת מצמחי החווה" 
   

 : לבחירתכם האפשרויות   באחת  נמשיך לסדנה חווייתית 10:30

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

על   שמע נבה   סדנת טעימות בבוטיק שמן זית  - "סודות הזהב הנוזלי"  •

נלמד לטעום שמן זית כמו המומחים   יו, סגולותו הזית  תהליך הפקת שמן 

 . נשנושיםטעמים ופגמים בליווי  ונערוך תחרות חווייתית בין צוותים לזיהוי 

במהלכה נלמד על השימוש במגוון צמחי מרפא    -סדנת צמחי תבלין ומרפא   •

  אותו נוכל לקחת הביתהטבעי ותבלינים וסגולותיהם, נתנסה בהכנת מוצר 

 . סמטיקה טבעית והכנת קרם טיפוחישנה אפשרות לסדנה בדגש על קו

ת טעימות של משקאות קפה  יוויח  -סדנת הכרות עם עולם הקפה   •

דרך הקפה מהעץ ועד כוס   .ומשחק טריוויה מאתגר על עולם הקפה שונים

סוגי משקאות  ה,  הדגמה של תהליך הקליי -מקפה ירוק לקפה קלוי  , האספרסו

 וגאדג'טים.  טרנדים חמים   ,איך מכינים קפה במכונות קפה שונות   ,קפה

במגוון תחומים כגון: אמנות שימושית, זכוכית, נייר,  דנה ומפגש אמן חווייתי  ס •

ציור ורישום, קרמיקה, מוסיקה ועוד. ניתן לשלב עם סיור גלריות מודרך  

 . עין הוד  - בכרמל כפר האמנים זיכרון יעקב או בב

שם ניפגש   בעמק חפר  בירת בוטיק עם סיור וטעימות במבשלת  ביקורנערוך  12:30

עם הברומאסטר ונתרשם מתהליך הייצור, נכיר את הסגנונות המיוחדים, נשמע את  

 המיוצרים במבשלה.  הבירהסיפור הקמת המקום, וכמובן נטעם ממגוון סוגי 
 

שנות   70סטוריה של יבמתחם נוסטלגיה ייחודי שאוצר בתוכו הביקור  –  לחילופין

עם מגוון חפצים של פעם שמקבלים חיים משל עצמם וקמים לתחיה בליווי   מדינה 

 מסע קסום אל העבר. היוצרים  סיפורים ופעלולים 

 
 נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:  14:00

 

,  ישראלית מקורית במתחם אירוח משוחזר מימי הברון ארוחת צהריים  •
:  הכוללת , וייםובשילוב טרנדים עכש בח הים תיכוני עשירה בטעמים מהמט

 . ה קלה, שתייה חמה וקינוחיםשתיי תוספות,  , מפתיעות תו עיקרימנות ו סלטים 

סדנה  /    תישראלי-ארץגריל כגון: סדנת עם שף במגוון סגנונות,  סדנת בישול  •

אסייתי /  בישול   תסדנאו פיצות ופוקצ'ות /    ורביולי להכנת פסטות  איטלקית 

)פעילות    שעות 3- כ הסדנהסדנת בישול תאילנדי / הודי / צמחוני ועוד. משך 

 משודרגת המחליפה את הפעילות המרכזית של הבוקר(. 
 

 סיום משוער  16:00
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, חיפה ועמק יזרעאל זכרון יעקב  

 נופים, סיפורים ואנשים  –אפשרות ג' 

בחווה פסטורלית  קטיף עצמי עם  וחוויית חקלאי נפתח את הבוקר בסיור  9:00

בתום הסיור  . נסייר בין ערוגות הירק ושיחי התבלינים ונלקט מארז הביתה בעמק חפר. 

נהנה מפינת שתייה קלה ותה צמחים עם אופציה לשדרוג לכריכים / סדנת פוקצ'ות  

גלילית עשירה  או סדנת בישול  ארוחת בראנץ' ועמדת שייקים ירוקים. ניתן לשדרג ל

 היישר מהשדה.   

 

 לבחירתכם: האפשרויות    באחתנמשיך לפעילות מהנה  10:30

למטרות   רי במהלכה נלמד על עולם הקשתות, נתרגל י  סדנת ירי בחץ וקשת  •

 לבסוף תתקיים תחרות ראש בראש בין המנצחים במקצים. ו

  , זכרון יעקבלמשחק משימות קולינרי במדרחוב של המושבה הציורית  צאנ  •

בהתבסס על  ספר תחנות בממשימות ה ותבצע אתהקבוצה תקבל לוח משחק 

טעימות  שמנים, הרחת  – שישולבו בחוויית "חמשת החושים" אתרי הבוטיק 

 . מקרונים, משימות צילום "של פעם", משימות היסטוריות ועודו פרלינים 

אחד מענפי הספורט היוקרתיים    –ת הכרות עם עולם הגולף נשתתף בסדנ  •

נקיים סדנת התנסות במשחק הגולף, במהלכה נתרגל את סוגי   . בעולם

 . רכבי הגולף החשמליים  גבי על   יםהמגרשין סע ביהחבטות השונות ונ

, מקצה חימום, מרוץ  הכוללת הדרכה ייחודית פעילות  - פעילות גיבוש קרטינג  •

  משימות קבוצתיות כדוגמת החלפות נהגים, תדלוק טים אקסטרים המשלב 

    ולבסוף מקצה אלוף האלופים עם הכרזה על המנצחים!  ...התקלות נוספות ו

במסלול היוצא מחוף הקשתות בקיסריה ודרך   מודרך או ספארי  טיול ג'יפים  •

 / רמות מנשה / הכרמל ועוד   בקעת הנדיב / סובב עמק יזרעאל ומאגרי המים

יתית  י רכיבה חוו -  החוף או בעמק יזרעאל רכיבה על סוסים באזור נצא לטיול  •

   .נחל שלף ור ר ואז ה בין עדרי הבקנשת מואל הנופים הירוקים של רמ
 

כגון: סודות הטמפלרים, שמורת מי  , ייחודיים לאזור  אתרנצא לסיור מודרך ב 12:30

קיסריה, עתיקות תל דור,  , רמת הנדיב, גן לאומי ומרכז המבקרים בנמל )בעונה(  קדם 

ואדי ניסנס והמושבה הגרמנית בחיפה,    סליק,ה נחל השופט, נחל שלף, בית שערים, 

 נגן.  מ מדריך  מדריך שחקן או  דרג את החוויה עם ניתן לש .. ועוד. נצרת
 
 

 נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:  14:30
 

  מנות ראשונות ועיקריות : הכוללת , ביקב   ארוחת צהריים פרטית לקבוצה •

 . שתייה חמה וקינוחים  יין אדום ולבן,   שתייה קלה,  ,, תוספות חמות אישיות 

  ,בפתחה של שמורת יערות מנשה  םת צהריים במסעדת בשריארוח  •
המשלבת בשרים טריים המיושנים במקום בליווי תוספות על בסיס ירקות  

   משדות חקלאי העמק.

 ר סיום משוע 16:00
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