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יפו והסביבה -אביב תל   –מרכז  ב 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/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=0534304041&text&app_absent=0
https://www.facebook.com/Boutiqo/
https://www.instagram.com/boutiqo_tours/
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והסביבה יפו-תל אביב     

 יפו והסביבה- תל אביב -במרכז  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.  
 

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

 כובשים את תל אביב –אפשרות א' 

, הכוללת: לחמי  ארוחת בוקר בבית קפה בוטיק בדרך לתל אביבנפתח ב   9:00

מחמצת טריים בליווי מטבלים, מבחר מאזטים, חביתות עם תוספות, שקשוקה ברוטב  

     ביתי, מגוון גבינות, שתייה קלה ושתייה חמה.

 לבחירתכם: האפשרויות   באחתנמשיך לפעילות מגבשת ומהנה  10:30

בואו לנווט באמצעות רכבים חשמליים במרחבי פארק    -אקו דרייב קווסט   •

   !להכיר פינות נסתרות, לפצח חידות ולהצליח לנטרל את הפצצההירקון,  
 

לאורך הטיילת מכיכר אתרים    על גבי הכלי העתידנילריחוף נצא  - סיור סגווי  •

 פארק הירקון. לכיוון הנמל ופאתי לכיוון יפו או  
 

כלי השטח המתקדם בעולם שפותח עבור יחידות    -לאורך החוף  טיול ריידרים   •

 העילית של צה"ל, זה הזמן להרגיש את החופש בקצות האצבעות. 
 

ל  של תל אביב עם תצפית ממעוף הציפור על כניהנה מחוויה בכדור הפורח   •

 . ת מעלו 360- ב  ניתן לשלב עם סרט רב מימדי מעל לפארק הירקון. העיר 
 

משחק משעשע ותחרותי בין סירות מנוע או פדלים   -משחקי שייט באגם   •

 באגם הפארק הפסטורלי בשילוב משימות קלילות ומהנות. 

• Lake TLV  - בגין הירוק  בלב פארקבאגם קי מים פעילות וויקבורד וס . 

• SKY TOWN TLV   מתקן אקסטרים   -האטרקציה הלוהטת של פארק הירקון

 .ויוצר חוויית גיבוש, הנאה, תחרות ואתגר שלא תשכחו  לכולםמתאים ענק ה

 

  – הכרמל, שוק לוינסקי או שוק התקווה קולינרי חווייתי בשוק  נערוך סיור   12:30

מהווי השוק, מפגשים עם דמויות צבעוניות וכמובן   משלב סיפורים מיוחדיםהסיור 

תבלינים, מאכלי   , ם מיוחדים, מאפי אסלי חומוס/ פלאפל - כגון  טעימות ממגוון הדוכנים 

   ועוד. , קפה טרי גלידה עדות אותנטיים, בירת בוטיק /

 

   :נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם  14:30

מנות   :הכוללת  תל אביבית בנחלת בנימין, ארוחת צהריים במסעדת בשרים •
 שתייה קלה, שתייה חמה וקינוחים.   ,ראשונות ועיקריות, תוספות חמות

 

איטלקי,    -במתחם מעוצב  סדנת בישול קבוצתית במגוון סגנונות לבחירה  •

  3-כ הסדנהמשך  .ד יווני, מקסיקני, אסיאתי, אמריקאי, טבעוני, ישראלי ועו

 )פעילות משודרגת המחליפה את הפעילות המרכזית של הבוקר(.  שעות 
 

 סיום משוער  16:00
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והסביבה יפו-תל אביב     

   יפו מזווית אחרת-תל אביב –אפשרות ב' 

 נפתח באירוח ביתי וסיפורי קפה בליווי כיבוד קל ביפו   9:00

  אישי  סיפור עם בשכונת עג'מי  מבית הקלייה המשפחתי על קפה אסלי  מפגש מרתק 

 שונים.  תרבויות ומנהגים הכרות עם  , ל ילדה נוצריה שגדלה בעיר מוסלמיתמרגש ש

 

 לבחירתכם: האפשרויות   באחתנמשיך לפעילות מגבשת ומהנה  10:30
 

יפגש ברחבת  נ  - שחק גיבוש וניווט בלב תל אביב מ  -קווסט אורבני   •

צוות יקבל ערכת משחק. על מנת לצבור נקודות, על  שם כל   תיאטרון הבימה
הצוותים לזהות בשטח את הנקודות המופיעות בחוברת ולהצטלם בהן,  

            ות. יצירתיים ונועזים ולזכות במירב הנקוד להיות 

דנת שפת הסימנים  ס  ,מגוון סדנאות להכרות עם החשכה  - מרכז נא לגעת  •

בהתאמה לארגון, סדנת טעימות יין וגבינות או שוקולד בחושך, סדנת פיסול  

 בחימר בחושך, סדנת צלילים ומוזיקה בחושך ועוד 

סדנה אינטראקטיבית העוסקת ביצירת חיבור משמועתי בין   - מרכז "מהותי"  •

 המימוש האישי לסביבת העבודה תוך שימוש בכלים חווייתיים ומעשירים.  

לסיפורה הבלתי יאומן של אומת החדשנות,  נחשף   -חדשנותפרס ל מרכז  •

 במסע מרתק בהשראת חזונו של שמעון פרס ז"ל. 

  קסום  ומסע   פעם של ישראל -ה של ארץסיפור  -  לנוסטלגיה מקומית הבית  •

שאפיינו את אורח   עם המוצרים והעתיקות 1940-1970-ה  שנות  אל ומרגש 

  ועוד...  אופנה, משחקים, ילדים , פרפומריה - החיים והתקופה 

במבנה עתיק ומשוחזר, מגוון   -המוזיאון החדש והייחודי של אורי גלר ביפו   •

 של חוויות, סיפורים, פריטים וחפצים נדירים מהאוסף הפרטי של אורי גלר.  

 סיור מודרך ביפו העתיקה בשילוב עם ביקור בשוק הפשפשים    12:30

נטייל בין הסמטאות עם הסיפורים והדמויות שהשאירו את חותמן ביפו. נבקר באתריה  
, נעלה לתצפית על העיר שקמה מבין החולות ונסיים  המרכזיים, נגיע לכיכר קדומים

במסגרת הסיור ניתן לשלב סיור טעימות קולינרי בשוק הפשפשים או  בנמל המחודש. 
 "תמונות יפואיות".   -ביקור במרכז המבקרים  

סיור גרפיטי מרתק בנווה צדק או    -סיור ייחודי בתל אביב "מזווית אחרת"   לחילופין: 

 ועוד   צילום בסמארטפוןסדנת אופנה / בירת ההייטק /  פלורנטין / באוהאוס / 

   :נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם  14:30

במסעדת גריל   -בשרית במסעדה יפואית במגוון סגנונות   ארוחת צהריים  •

   בשרים, מסעדת דייגים אותנטית, מסעדת פיוז'ן עם מטבח מודרני ועוד

ארוחת טעימות ממגוון רחב   - יריד האוכל "מסביב לעולם" בדיזינגוף סנטר   •

פרסי, עיראקי, מרוקאי, טריפולטאי,  אוכל כל העולם כגון: משל מטבחים 

)בימי חמישי ושישי    ארגנטינאי, תאילנדי, גרוזיני, מקסיקני, דרוזי, טבעוני ועוד

   בלבד, ניתן לשלב עם סדנת חקלאות אורבנית על גג הסנטר(. 

 סיום משוער  16:00/17:00
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והסביבה יפו-תל אביב     

 והסביבה  עיר הגדולהה  –אפשרות ג' 

  עם כיבוד בוקר ופיתות סאג   סיור מודרך בבוסתן פירות אקזוטייםנפתח ב 9:00

 . במושב באזור המרכז
 

 לבחירתכם: האפשרויות   באחתנמשיך לפעילות מגבשת ומהנה  10:30

במהלך הסיור מדריכים עיוורים   - ניהנה מפעילות "דיאלוג בחשכה" בחולון  •

פארק, עיר, שוק  מובילים את המבקרים דרך חללים חשוכים ומעוצבים: טבע, 

ובית קפה. עיוורים וכבדי ראיה נוטלים חלק פעיל במשימה העיקרית: לפקוח  

  - כי עולמם אינו דל ומוגבל יותר  את עיני המבקרים בחושך, במטרה להוכיח

 . הוא רק שונה

מתחם פעילויות אקסטרים בשטח הכולל: פיינטבול,   -פארק אתגרים חולון   •

וקשת, לייזר טאג, קיר טיפוס מקצועי,  , פארק חבלים, ירי חץ ODTגיבוש  

 סדנת בישול בשטח ועוד... בהתאמה אישית לאופי הקבוצה.

סיור וסדנת קיימות עירונית במרכז "דיזנגוף סנטר" בתל אביב   נערוך •

של חקלאות אורבנית על   הנשלב סיור קיימות מרתק בין כותלי הסנטר + סדנ -

   . בה נלמד איך לגדל צמחים גם בלי גינה  הגג

הטיול מתחיל   - מקורות הירקון בגן הלאומי  סיור רגלי מודרך בתל אפק ו  •

אפק, נסייר במצודת אנטיפטריס ומשם נגיע למקורות    גן הלאומי תלבסיור ב

 . הירקון

  "אבת ומועדוניםפאבים  בין  מיוחדולילי  סיור –  " תל אביבי ללילה אחד" •

אל סצינת הלילה המדהימה של תל אביב שבזכותה נוהרים  במהלכו ניחשף  

 ופאן.    ותה עם צ'ייסרים, ביר אליה מכל רחבי העולם כיאה לעיר ללא הפסק
 

לכה  במה , במזקקת הוויסקי הראשונה בישראלסדנת טעימות סיור ונערוך  12:30

 גוון המשקאות המיוצרים במקום. י הקלעים ונטעם מרוקיים סיור מאח נ

 
 נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:  14:00

עם ארוחה אסלית, עשירה וכשרה, כולל   חווית אירוח אותנטית בבית תימני •

 סיפור מרתק שייקח אתכם למסע מתימן הרחוקה לארץ ישראל דרך האוכל. 
 

בשוק הססגוני של רמלה עם טעימות ממגוון  נבקר  –  סיור קולינרי ברמלה •

בורקס טורקי מבצק מיוחד  תוניסאי,  פריקסהחומוס אסלי,  , כגון: הדוכנים

  נבקר באתריה המרתקיםכנאפה וקפה אסלי. או  במינו, מתוקים הודיים 

 . ונספר את סיפורה של רמלה לאורך הדורות ובבריכת הקשתות עם שייט קצר, 
 

ל אביב מסתתרת  דקות מת  10 – בחולון  מרתק  סיור מודרך עירוני וקולינרי •

ולינרית, מרתקת ומפתיעה. טעמים שלא טעמתם, סיפורים שלא  פנינה ק

מוכנים לצאת מהקופסא? בסיור נבקר  . ינתם וחוויה שלא ציפיתם ימד

 . נצלול למסורת, מעשיות וטעמים . מעשנות ו  במעדניות, מאפיות, מסעדות 

 ר משוע  םסיו 16:00
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