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 של חוויות וטעמים באשדודיום 
 

 לאשדודהגעה   10:00-11:30
 טיול מודרך –רכיבה על אופניים 

נצא לטיול רכיבה על אופני הרים שיתחיל בשביל הסלעים המוביל לפארק 
המיוחדים של העיר ונמשיך לרכב לאורך אשדוד ים משם נצפה על החופים 

 הטיילת ולאורך חוף הקשתות
 

 וגרפיטי סיור טעימות  11:30-13:30
סיור מיוחד מאוד המשלב סיפורים,  -סיור טעימות ממגוון עמים וטעמים

 שירי עמים ריחות וצבעים.
אוכל אתיופי הנקרא אינג'ירה מטובל במרקם של בסיור העמים נתחיל ב

, נשמע את סיפור הכנת הקפה, מנהגי אירוח, וחומוסירקות, עדשים  
 וסיפור עלייתם ארצה.

במנות אישיות  נאכל קוסקוס מרוקאי,  למאכל הודי ספייסינמשיך 
נאכל  -ממטבחה של טובה, נבקר בחנות הדגים של אלפונס  'ברכת הים' 

 נשמע את סיפורו של אחד ממקימי ענף הדיג באשדוד, ממגוון סוגי הדגים
פלאפל ידוע כאוכל ישראלי אך אם נמצא את שורשיו נגלה שהם נמצאים 

ונמשיך  נאכל להנאתנו מהפלאפל של דקלהבמצרים עם מרכיבים שונים , 
נשתה מיצים  מהעולםגוון גבינות נטעם ממ,  למאכל הגיאורגי חצ'אפורי

 בפיצוחיםו ונקנח נאכל מפירות ארצנגולות רפואיות, הידועים בס בעייםט
י בהתאם לעונה ולזמינות )הטעימות ניתנות לשינו מבית חממה. שונים

  הסוחרים(
 פיטי המיוחדיםיפורים מעניינים אודות קירות הגרולבסוף נשמע ס

 של העיר. 
 סיור הטעימות מחליף ארוחת צהריים

 אישי לכל משתתף*בתחילת הסיור יחולק בקבוק מים *
 

 תוספת פעילות של שייטמשתתפים  40לקבוצות מעל 
  שייט חווייתי     14:00-15:00

שייט תענוגות עם אוירה טובה, הכוללת הסברים על הנוף ועל התפתחות 
  העיר.

 השייט כולל מוזיקת רקע.
השייט חווייתי, מגבש, מבט ממערב על העיר, בריזה מעולה מהים והכי 

 חשוב הנאה מושלמת. 
 הערות:

 משתתפים 100עד  15מתאימה לקבוצות של ההצעה  .1

 מטעם "איתן הפקות"  מלווה  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

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