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 ימי כיף וגיבוש בעמק האלה, השפלה והרי ירושלים

ארגון והפקת ימי כיף וגיבוש ב מתמחהחברת בוטיקו תיירות 

 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 מת הנגב ומצפה רמון,ר

 והסעה לפי הצורך.
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 עמק האלה, השפלה והרי ירושלים 

 בעמק האלה, השפלה והרי ירושלים  ימי כיף וגיבוש

קולינריים ואקטיביים במגוון סגנונות המתאימים   וגיבוש י כיף 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.  
 

 כרמים בעמק האלה ו אקסטריםגיבוש,  –אפשרות א' 

המתמחה ביצור   נפתח בסיור וטעימות במשק גבינות בוטיק עיזים משפחתי  9:00

ואופן   חווה העיזים והגדיות ב גבינות בוטיק מחלב עזים, נערוך היכרות מקרוב עם 

ת המיוחדות של המשק. בתום הסיור  והגידול שלהן, ונשמע על תהליכי הכנת הגבינ

נתכבד בטעימות ממגוון מוצרי המחלבה: גבינות קשות וחצי קשות, יוגורט טבעי ויוגורט  

   . מזנון מורחבבגבינות  רוחת לאניתן לשדרג בטעמים. 

 לבחירתכם:   אחתפעילות   – ומהנה ת בשמג  נמשיך לפעילות 03:01

אפשרות  עם פסטורליים, השדות ב  או אופנייםו/  חשמליים  שטח טיול רכבי  •

 במהלך המסלול.  משימה מגבשת ל  , ואופציהתמנה נחל טבילה מרעננת בל

חוויה מוטורית מרעננת   -ג'יפים   /  RZRרייזרים /  ריינג'רים  -מוטורי  טיול  •

מק  בע מסלולים אפשריים מספרואנרגטית בשטח עם עצירות לתצפיות נוף ב

 ן / הרי ירושלים.  הכרמים ומערת הפעמוסיפור דוד וגוליית,  עם    האלה
 

כלי השטח המתקדם בעולם שפותח ליחידות    - ריידרים בעמק האלה  טיול  •

בנופים הפסטורליים של  ירוקה העילית בצה"ל, ייקח אתכם לחוויית אקסטרים 

 והרי ירושלים.  עמק האלה 
 

בסירות  נצא מהמרינה באשדוד  -  )בעונה( מהירותאקסטרים   טורנדוסירות  •

 . הסירכל נוסעים ב 14עד  , מהירות לשייט מהנה בלב ים
 

בסגנון חדרי    קווסט נייד בטבע  /  ODTפעילות    -פעילות חווייתית ומגבשת   •

עם  מודרך מסלול  /   לשיתוף פעולה ועבודת צוות מגוון חידות עם   בריחה

 . משימות גיבוש 

 

   – בוטיק ת ביר   מבשלת /ביקב בוטיק  אירוח וסדנת טעימות   :3012

נבקר במרכז המבקרים, נשמע על סיפור ההקמה והיזמות, נלמד על תהליכי הייצור  

     .מודרכת  ונערוך סדנת טעימות 

 

  ותמנ : הכוללת ,בעמק האלה  במסעדת בשרים עשירה ארוחת צהריים נסיים ב  14:00

   וקינוחים.שתייה קלה, שתייה חמה   ,תוספות חמות ת,וועיקרי  ותראשונ 

 

  סיום משוער  16:00
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 עמק האלה, השפלה והרי ירושלים 

 סדנאות וקולינריה כפרית בעמק האלה  –אפשרות ב' 

  , הכוללת: לחמימשפחתי וכפרי יקב בוטיקבארוחת בוקר עשירה בנפתח  9:00

, שקשוקה ברוטב  חביתות עם תוספותטריים בליווי מטבלים, מבחר מאזטים,  מחמצת

   .שתייה חמה ביתי, מגוון גבינות, שתייה קלה ו

 המיוחד.  אינדונזיה ביתי ייחודי בליווי ספורים ומאכלים מהמטבח אירוח  -  לחלופין 

 לבחירתכם:  אחת  חווייתית סדנה נמשיך ל 10:30

,  התהליך המרתק מן הדיר אל גבינת הבוטיק,  להכנת גבינה כפרית  הסדנ  •

   .במסגרתה יכין כל משתתף גבינה אישית במו ידיו אותה יארוז וייקח הביתה 

, במהלכה נלמד לעבוד עם שוקולד ונכין  בסטודיו כפרי  שוקולד מעשיתסדנת  •

 מארז אישי עם מגוון פרלינים ופטיפורים.  

המשלבת הפעלה אקטיבית של המשתתפים  יוצאת דופן  ותיגוף  סדנת קצב •

ועליזות, תוך  מעוררת צחוק  . הפעילות ( על הגוף תיפוף תיגוף )באמצעות 

 גיבוש חברתי, והבנת שפת התופים.  זיכרון,  , שיכלול קואורדינציה

  סדנה חווייתית  -  בעץ אמנותזכוכית / /  סדנת קרמיקה ויצירה בחומר •

ועבודה פרטנית ליצירת פריט אישי מעשה    אינטראקציה בינאישיתהמשלבת 

 ידי המשתתפים. 

קבוצתי חווייתי ובלתי  וידאו קליפ    בימוי ויצירת –  !אחד  להיות במאי ליום  •

 !  יםהנאה מובטח הגיבוש והנשכח בהשתתפות חברי הצוות. 

סדנת צחוק    סודות הצילום בסמארטפון / – לבחירה נוספות מגוון סדנאות  •

 . סדנת שירת העשבים ועוד.. והומור / סדנת תנועה וקונטקט / 

 

  1930המשפחה החלה לזקק עוד בשנת  -  ייחודית ת ליקריםביקור במזקק 12:30

ושנאפסים   המסורת בארץ ישראל. המזקקה מייצרת ליקרים טבעיים וממשיכה  באירופה

 ות. יר על בסיס פ

   .אירוח ביקב בוטיק רימונים כפרי   – לחלופין 

 

 אירוח ביתי לבחירתכם: סגנון  ב  ואותנטית עשירה נסיים בארוחת צהריים  14:00

ממולאים עבודת    , סלק וחמוסטה קובה הכוללת  – ארוחה כורדית אותנטית  •
,  , בשרים ותוספות בתיבול מיוחד מהמטבח הכורדי ביתיים יד, חמוצים, סלטים 

 . שתייה קלה, תה / קפה אסלי וקינוח עבודת יד 
 

            או   תבשילי קציצות, קוסקוססיגרים ביתיים, מגוון סלטים,  – מרוקאית ארוחה  •
 . ביתיים  וקינוחים   חמות פטריות ממולאות בשר, תוספות עוף עם הפתעות,

 

בשרית    –עם אפשרות לסדנת בישול  במגוון סגנונותפרטית   ארוחת שף  •
 / חלבית / דגים / איטלקית / אסיאתית ועוד  אותנטית 

 
 

 סיום משוער   16:00
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 עמק האלה, השפלה והרי ירושלים 

 והשפלה  בעמק האלה להכיר עולמות חדשים –אפשרות ג' 

עם  ירוח במתחם כפרי אב  או רוחת בוקר עשירה בבית קפה ייחודי נפתח בא 9:00

ומאפים בהתאם למיקום   פינת שתייה חמה, , מטבליםבליווי ירקות טריים   כריכיםמבחר 

   הפעילות. 
 

 לבחירתכם: אחת  נמשיך לפעילות מהנה   :0310
 

עם סיפור מרגש על התיישבות, יזמות,  נתארח בבוטיק שמן זית משפחתי  •

והתגברות על מכשולים, ונהנה מסדנת טעימות שמן זית מקצועית עם  העצמה 

   טיפים לשימוש בשמן זית בחיי היומיום.

בגן בוטני ייחודי / בוסתן פירות טרופיים / חוויית    - חקלאי מודרך ומרתק סיור  •

 . קטיף עצמי 

,  מערת התאומים, כגון: חרבת מדרס  מסלול רגלי בעמק האלה או השפלה •

    ועוד  , שמורת המסרק, פארק בריטניהגוברין, מערת הנטיפים, נחל קטלבבית  

בהתאמה לאופי הקבוצה   -  סדנת ירי בחץ וקשת פיינטבול / לייזר טג /  •

   ומספר המשתתפים.
 

 לקבוצות בסגנון   אידאלי לפעילויות גיבוש - מתחם נינג'ה וקירות טיפוס ענק  •

 IDT (Indoor Training  ,)טיפוס תחרותי  לאו   מנהיגות ותא סדנם ו מנהלי אימוני

   . ומהנה מלא כיף ואדרנלין

העצמה אישית  חוויה המספקת  -  " ממצוקסנפלינג " ת פעילות גליש •

 . המשולב עם הווי גיבוש קבוצתי התמודדות עם פחד בסיסי וראשוני מגובה 

 

ניקח חלק בחוויית הקלייה, נכיר את  ו במהלכ מפגש הכרות עם עולם הקפה 12:30

  סוגי קפהונטעם מגוון   , ה קלוימקפה ירוק לקפ ,מהעץ ועד כוס האספרסו -  הקפה  עולם

 בצורות מיצוי שונות. 

 
 נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:  14:30

מנות ראשונות ועיקריות, תוספות   : הכוללתמסעדת שף, ארוחת צהריים ב •
 שתייה קלה, שתייה חמה וקינוחים.  , חמות

 

סיפורים   בליווי כתחליף לארוחת צהריים  סיור טעימות קולינרי עשיר  •
  שלשילוב עם אפשרות ל   ...ועוד   / אשקלון  אשדוד /   רמלהשוק של  ב מרתקים 

 . וייחודית אמנות גרפיטי מרהיבה
 

ת בוטיק,  בירת בשרים מעושנים במתחם אירוח כפרי בליווי יין ו ארוח  •
סוגי בשרים מהמעשנה ומהגריל,   5-6מנות ראשונות,  -הארוחה כוללת  

 תוספות חמות, שתייה קלה, חמה וקינוחים. 
 

 

   סיום משוער  16:00
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