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חפרועמק   צפון השרוןבאזור  ימי כיף וגיבוש  

ארגון והפקת ימי כיף וגיבוש ב חברת בוטיקו תיירות מתמחה

 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

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

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

 והסעה לפי הצורך.
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רון ועמק חפר שצפון ה   

 בצפון השרון ועמק חפר  ימי כיף וגיבוש

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

גם לבנות  ניתן  במידת הצורך, ניתן לשלב בין הפעילויות באפשרויות השונות, ו. ומעלה  משתתפים 15 ל ש  לקבוצות

 יום 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   אחתב מגבשת ומהנה   נמשיך לפעילות 10:30

בנוף של אגמון חפר וסובב נחל אלכסנדר.   כלי חשמלי אישי  – טיול ריידרים  •

נצא יחד לטיול רכוב על כלי השטח החדשני שפותח עבור יחידות עלית של  

צה"ל, ונצפה בנופים היפים של סובב נחל אלכסנדר ואגמון חפר. ניסע דרך  

מסלול מעגלי מרהיב מוקף טבע פראי, ונעצור בנקודות תצפית עוצרות נשימה.  

 .פיין את האזורנהנה מהחי והצומח המא

 מסלולים לבחירתכם: האו עמק חפר באחד   השרוןצפון  טיול רייזרים באזור  •

  על מעבר  , הפסטורלי אלכסנדר  נחל  גדת  אורך ל  חווייתי  טיול  -  אלכסנדר  נחל

  תמאניתוהע מהתקופה עתיק מבנה , רהאסמ  חרבתב ועצירה  הצבים  גשר גבי 

 חזרה.  ונסיעה  הים לכיוון יפה  תצפית עם

משלב מעברי מים של נחל רשפון  הנהיגת שטח במסלול נצא ל -  נחל פולג 

חוויה    -  ירידה באמבטיית האדרנלין  ,נהיגה חווייתית בין קני הסוף  .ונחל פולג

 ונסיעה חזרה.   חורשת הפקאן והפרדסים, מטעיםב מעבר , מלאת אקשן 

 

או   עם מגוון חידות ומשימות   בטבע בסגנון חדרי הבריחה קווסט פעילות  •

במתקנים ייחודיים  אינטראקטיביים ואתגריים   ODT מגבשים  משחקי צוות

 בטבע. 

נתנסה במגוון סגנונות טיפוס עם/בלי רתמה   - מגבשת בקיר טיפוס פעילות  •

)בולדר/הובלה( בליווי מדריך מקצועי ומיומן שיתאים את הפעילות לצרכי  

 . בשילוב משימות מהנות ומגבשות  ויכולות הקבוצה

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

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

 . טעימות ממגוון היינות המיוצרים במקום 

 
  : הכוללת -  מעושנים  במסעדת בשריםעשירה בשרית נסיים בארוחת צהריים  14:00

שתייה קלה,    ,, תוספות חמות עם מגוון בשרים מהמעשנה  מנות ראשונות ועיקריות
 שתייה חמה וקינוחים. 

 

 סיום משוער  16:00

  

file:///C:/Users/boutiqo/Google%20Drive/בוטיקו/הצעות%20ראשוניות%20לטיולים%20לקבוצות/מפרטים%20סופיים/www.boutiqo.co.il
https://www.facebook.com/Boutiqo/


 

  :BOUTIQO TOURISM      PHONE 053-430-4041טלפון:     בוטיקו תיירות

INFO@BOUTIQO.CO.IL    |    WWW.BOUTIQO.CO.IL     |    

 

2 

רון ועמק חפר שצפון ה   

    ה ויצירהקולינרי חוויה,  –אפשרות ב' 

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

 שתייה חמה.  ו , שתייה קלה ביצים לבחירה  מטבלים, מבחר מאזטים,
 

 לבחירתכם: האפשרויות באחת   לסדנה חווייתיתנמשיך   10:30

, במהלכה  פסטורלי  בסטודיו   עם שוקולטרית מקצועית סדנת שוקולד מעשית •

 תוצרים. נלמד לעבוד עם שוקולד ונכין מארז אישי עם מגוון 

  על תהליך הפקת שמן   שמענבמהלכה בבוטיק שמן זית  סדנת טעימות סיור ו •

נלמד לטעום שמן זית כמו המומחים ונערוך תחרות חווייתית   יו,סגולות ו  הזית

 בשמן.    בין צוותים לזיהוי פגמים ואיכויות

בבוסתן צמחי תבלין ומרפא על כוס "חליטה מעוררת מצמחי    אירוח ומפגש •

במהלכה    -דנת צמחי תבלין ומרפא  אפשרות לס החווה" ועוגת בריאות.  

טבעי  מוצר  ונכין  נלמד על השימוש במגוון צמחי מרפא ותבלינים וסגולותיהם 

 . אותו נוכל לקחת הביתהלחיזוק מערכת רפואית 

לעציצים,    אדניות עץ אישיותבמגוון תחומים כגון: דנה ומפגש אמן חווייתי  ס •

נייר,  שרפרפי בטון, הכנת  רישום ופיסול בחוטי ברזל, אמנות שימושית, סדנת 

 ציור ורישום, קרמיקה, מוסיקה ועוד.  

תוך כדי   עקרונות הצילום בסמארטפון נלמד על  -סדנת צילום בסמארטפון   •

יתרונות וחסרונות וכיצד לעקוף את הבעיות  , בנופי העמק   צילום חווייתי משותף

זוויות מומלצות לצילום טוב, בניית קומפוזיציה נכונה ומעניינת, מה  , והמגבלות

 משפיע לנו על התוצרים...  האור , וכיצד כדאי ומה לא 

ת, מאפים  להכין בצקים מיוחדים, פיצובסדנה נלמד  – סדנת אפייה בעמק  •

מתוקים, זילוף וקישוט עוגות ועוד. יכול להתאים גם בתור ארוחת   מלוחים /

         בוקר/צהריים או סתם באמצע היום 

   בעמק חפר  בירת בוטיק עם סיור וטעימות במבשלת  ערוך ביקורנ  12:30
נתרשם מתהליך הייצור, נכיר את הסגנונות המיוחדים, נשמע את סיפור הקמת המקום,  

 המיוצרים במבשלה.  הבירהוכמובן נטעם ממגוון סוגי 

 

 נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:  14:00
 

  : סלטיםהכוללת  במסעדת בשרים באזור עמק חפר / נתניהארוחת צהריים  •
 . ה קלה, שתייה חמה וקינוחים שתיי  תוספות, , מפתיעות  תועיקרי מנות ו

 

, כגון: איטלקי  עם שף במגוון סגנונותבחווה  /בסטודיו  סדנת בישול  •

  שעות  3-כמשך הסדנה ועוד. בשרים   ,, ים תיכוני, אסייתיבשרי/חלבי 

 )פעילות משודרגת המחליפה את הפעילות המרכזית של הבוקר(. 
 

 סיום משוער  16:00
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 נופים, סיפורים ואנשים  –אפשרות ג' 

בין  קוט וקטיף עצמי חווה פסטורלית. נצא לסיור לי משק ו בנפתח את הבוקר  9:00

עם    בתום הסיור נהנה מפינת שתייה קלה ותה צמחיםערוגות הירק ושיחי התבלינים. 

ירוקים על בסיס פירות וירקות    שייקיםעמדת סדנת פוקצ'ות ו אופציה לשדרוג לכריכים /  

 .  להכנה עצמית העונה
 

  -  בעקבות טכנולוגיות חדישות בנטפיםהייטק סיור   -גאווה ישראלית   לחילופין: 

 שמן זית איכותי. + סיור בכרמי הזיתים של המושב וטעימות  חדשנות פורצת דרך 
 

 לבחירתכם: האפשרויות  באחת  נמשיך לפעילות מהנה  11:30

סירות טורנדו,    – אפשריים  בפעילות ספורט ימי במגוון סגנונותנשתתף  •

התנסות בפעילות ימית במועדון  תחרותי על גבי יאכטה או סדנת וניווט שייט 

 . סאפעל גבי    גלישת גליםתית של יחווי המאפשרת למידה  השייט
 

חווייתי ומגבש באזור נחל אלכסנדר, רצועת החוף  מודרך  טיול ג'יפים נצא ל  •

 , עצירה לפק"ל קפה וצילומים עם נופים מרהיבים של הדיונות והים  ומכמורת

  לאורך השדות   תיתירכיבה חווי  -  לשמורת החוף  טיול רכיבה על סוסים •

 .  לאורך חוף הים הפראידרך הדיונות  בשמורת הטבע תל גדור ו

  מענה גם לקבוצות גדולות –  אידאלי גם לחורף – שרון מתחם חדרי בריחה ב •

סדנאות מנהלים איכותיות, שעשועוני מנהלים  , ובנוסף במתחם אחד משותף 

 . ושעשועונים אקטיביים שיוציאו את העובדים שלכם מהקופסא

נחל   –   לבחירתכםבשרון ומישור החוף באחד המסלולים   מודרך רגלי סיור  •

עם תצפיות על הציפורים  אגמון חפר  / וחרבת סמארה   , גשר הצביםאלכסנדר 

 ועוד ומסע בזמן לרומי והצלבנים גן לאומי קיסריה   מסככות המסתור /

 
יחשוף בפניכם את הסיפור   אשר שוקולטייר  מפגש טעימות שוקולד עם  12:30

המרתק שלו, על המעבר מיהלומים לשוקולד ועל איך זה לעשות את מה שאתה באמת  
אוהב. המפגש ילווה בטעימות פרלינים עם מילויים וגנאשים מיוחדים ובמהלכו יתנסה  

  כל משתתף בהכנת טבלת שוקולד אישית אותה יוכל לקחת איתו הביתה
 

 

 יים עשירה לבחירתכם: נסיים בארוחת צהר 14:00
 

סיור מרתק מלווה בסיפורים ופרשיות   -   בנתניהתרבות וקולינריה סיור נערוך  •
הסיור נבקר   במהלךהיסטוריות, נוף אורבני, אוויר של ים ומאכלים מצוינים.

בשוק האותנטי של העיר ונטעם ממבחר המאכלים מהעדה הטריפוליטאית,  
 מאכלי רחוב, מטעמים של מעדניות, תבשילים ביתיים וגם קינוחים. 

 

בשרון,  ומשק משפחתי מרכז קולינרי ב מפנקתחלבית  ת צהריים ארוח  •
פסטות עם רטבים עבודת יד,   לחמי מחמצת, הכוללת מגוון סלטים טריים, 

 שים / דגים, תוספות חמות, קינוחים עשירים שתייה קלה ושתייה חמה. קי
 

 ר סיום משוע 16:00
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