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 אקסטרים וכייף בעכו

 
 

 לפארק אקסטרים עכוהגעה     10:00-11:30
 אקסטרים בפארק

המשתתפים יעברו תדריך על הפעילות ויתחילו בפעילות בעת ההגעה 
 אקסטרימית מלאה בכייף...

 חציית שישה סוגי גשרים תלויים בגובה, מתאגרים ומהנים! -סקיי טרק
 15התמודדות עם מכשולים בגובה רב. המסלול בגובה  -אקסטרים סקיי טרק

 מטר, חציית שישה אתגרים שונים ע"ג הגשרים התלויים.

  מטר. 90מטר לאורך  18גלישה מהירה באומגה מגובה  -אומגה
  .טיפוסה קירכל משתתף יבחר מסלול אחד שבו ירצה לעלות על  -קיר טיפוס

 *להגיע לפעילות זו עם נעליים סגורות*מומלץ 
 

 טיול רגלי מודרך בעכו    11:30-13:30
משלבת היסטוריה מרתקת, שילוב נדיר של מערב ומזרח, אתרים אותנטיים כו ע

כולו. שילוב של המתארים תקופות אדירות בהיסטוריה של ארץ ישראל והעולם 
מבצריה  דתות ותרבויות עשירות ואומנות עתיקה ומודרנית. מצודות העיר,

מסגדים ובתי כנסת, אתרים מרתקים ומעניינים  וחומותיה בשילוב עם כנסיות,
 ומעמדה של עכו בעת הקדומה ועתה. המספרים על תקופותיה

 עתיקות:   בעכו העתיקה תוכלו למצוא את טביעת רגלם של עמים ותרבויות
הצלבנים ועד לבריטים  הממלוכים, הרומאים, הביזנטיים, הכנענים, היוונים,

 .ולהתיישבות היהודית והארצישראלית במקום
 

 ROOTSארוחת צהריים בשרית במסעדת    13:30-15:00
 *תפריט מצורף בהמשך*

 
 

 

 הערות:

 משתתפים 150עד  35מתאימה לקבוצות של ההצעה  .1

 (1:50)מטעם "איתן הפקות"  / מלווה מוסמכים מורי דרך  כוללת ההצעה .2

 אוטובוס והסעות ליום זה  תכולל אינה הצעהה .3

 ת כשרותכל הארוחו .4

 כל הפעילויות מבוצעות ע"י מדריכים מקצועיים ומנוסים, ומצוידות בביטוחים המתאימים .5

 חובש/מאבטח באחריות הלקוח .6

 תאריך האירוע מותנה ביכולות ואישור הספקים .7

 את האירוע במגוון רחב של הפתעות עם לוגו החברהניתן לשדרג  .8

 התמונות להמחשה בלבד .9

 בע"מ הפקותכל הזכויות שמורות לאיתן  .10

 טל"ח .11
 

 0509195904נופר   - לפרטים נוספים והזמנת יום גיבוש
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 ROOTSצהריים במסעדת תפריט ארוחת 

 הגשת המנות למרכז שולחן
 

  -מנה ראשונה
 לחם הבית  

 חומוס השף 

 קרם חציל 

 טחינה ירוקה 

 מיקס זיתים 
 פאתוש 

 משוואיה 
 

 פלטת בשרים לוהטת -מנה עיקרית

 נקניקיות עגל ביתיות 
 עראייס במילוי טלה גלילי 

 פרגית בעשבי תיבול 

 בתיאום מראש  דג  -מנה צמחונית 

 בתיאום מראש  ירקות במילוי אורז  -מנה טבעונית 
 

 -תוספות

 סלט השוק 

  אפויים תפוח אדמה 

 פריקי 
 

 -שתייה קרה

  ,ומים אשכוליתקנקני לימונדה 
 

 -שתייה חמה

 קפה 

 תה 
 

 -קינוח

 מלבי 
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