
יום גיבוש תלת יומי בגליל העליון
כל הזכויות שמורת לחברת מקום ערכים ויוזמות בע"מ 



"אם אתה יכול לחלום את זה, 
אתה יכול לעשות את זה"

וולט דיסני 



התוכנית :
10 מחזורים

300 משתתפים
בכל מחזור

 

יום 1

הסעה והדרכה צמודים ל-3  ימים
X 2 אירוח במלון ע"ב חצי פנסיון

לילות 
ארוחת בוקר – כמפורט בתוכנית 

פעילות – כמפורט בתוכנית 
ארוחת צהרים     
פעילות אחה"צ

קליטה במלון עם כיבוד קל
ארוחת ערב     

פעילות ערב כמפורט

יום 2

ארוחת בוקר במלון 
פעילות כמפורט 

ארוחת צהרים 
ביקור באתר

יום 3

ארוחת בוקר במלון 
פעילות כמפורט 

ארוחת צהרים במסעדה בציר
הנסיעה חזרה



הלינה: במלון 5
כוכבים 



יום 1
ארוחת בוקר  - יקבי בנימינה / גרג יוקנעם / זוהר בדשא

יום גיבוש- "סתלבט"-אינדי פארק
מתחם VIP מפנק

בר רץ- שתיה פירות נשנושים ובייגלה
תחרויות גיבוש – חץ וקשת, מתקני סל, מבוכים, קיר

מפל מים, מירוץ סאפים וקיאקים,  רפסודת בר +
קרטיבים ביליארד, מיני גולף, הוקי אוויר ומשחקי שולחן

פריצת גלידות



יום 1
פיתות מהגריל

 סלטים
סלט ירוק ותערובת

אגוזים ופירות
סלט טאבולה

בורגול, עשבי תבלין וחמוציות
חומוס גלילי שמן זית ותבלינים
סלט חצילים שמן זית ושום
החמוצים של הכוסברה

סלט כרוב לבi' כרוב סגול, נבטים
ובצל ירוק

סלט שוק צבעוני שמן זית ולימון

תוספות
אורז אדום

ופנינים ירוקים
תפו"א צרוב

בתנור
ירקות מהגריל:

פלפלים, עגבניות ובצל

בשרים
היישר מהמעשנה עופות שלמים עשויים
על גחלים מפורקים עם גרזן פרונטלי
לעיני הסועדים/ פרגית מקוצבת

מיני המבורגר + צ'יפס
קבב עסיסי הישר מהגריל

  משהו מתוק
עוגות שמרים בטעמים

ועוגות בחושות

   ארוחת צהרים -תפריט חץ וקשת"- אינדי פארק

פעילות ערב- סיור עששיות, נגינות וכיבוד- תל פאחר



יום 2

סיור בחצבאני (כניסה לשמורה)

קטיף דובדבנים / ענבים

סדנת שוקולד וביקור במוזיאון הרעות (סבבים)



יום 2
ארוחת צהרים במסעדת איסקנדר

פעילות ערב  -מופע טברנה יווני–
שמעון פרנס מתי סרי ונגנים



יום 3
סיור

מופע מוזיקלי וסיור בגוש חלב -ג'ורג' סמעאן

ביקור ביקב רימון

ארוחת צהרים – "בת יער
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