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 טעמים וכייף בצפון

 
 

 ליקבי רמת הגולן בקצריןהגעה     10:00-11:00
 סיור וטעימות יין ביקב

 .ויין נופים, אדמה, אהבה בין שמחבר במקום, היין בארץ לגעת בואו
 היין. עולם עם וניחוחות טעמים מלא מפגש
 .בחביות היין ויישון היין ייצור תהליך על הסבר בליווי החביות באולם ביקור

 החושים נטעם יין. חמשת כל בשימוש, המרשים הטעימות בחדר
 **כל משתתף יקבל שי

 

 טיול רגלי מודרך בעין תינה    11:30-13:00
עין תינה, הידוע גם כ"עין נוטרה", אחד המעיינות המיוחדים בשיפוליה 
המערביים של רמת הגולן. מה שמרשים במיוחד במעיין זה, הוא שנדמה 
שהמים הרבים השופעים ממנו פורצים מהסלע במפל גדול על צלע ההר. על צלע 
זה, המסלול במים כולל טיפוס מעט אתגרי על סלעי הבזלת, כשהמים 

 .משפריצים על הגוף
 

 *בסוף הטיול כל משתתף יקבל קרטיב קרח*
 

 שייט קיאקים    13:00-14:30
 .ק"מ בנהר הירדן  4.5שייט קיאקים וסירות נהר לאורך 

תאנה ותומר ובצמחיית נחלים עשירה,  ,בעצי אקליפטוס מסלול השיט העטור
 עובר מתחת לגשר בנות יעקב, במקום בו נכנס הנהר אל תוואי הערוץ הטבעי

 .מסתיים לאחר עיקול נהר אמיתי, מפתיע ומרגשו
 ים / בגדים להחלפה* *מומלץ להביא בגד

 

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

 
 

 הערות:

 משתתפים 100עד  20מתאימה לקבוצות של ההצעה  .1

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

 אוטובוס והסעות ליום זה  תכולל אינה הצעהה .3

 ת כשרותכל הארוחו .4

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

 חובש/מאבטח באחריות הלקוח .6

 תאריך האירוע מותנה ביכולות ואישור הספקים .7

 ניתן לשדרג את האירוע במגוון רחב של הפתעות עם לוגו החברה .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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 איסקנדרצהריים במסעדת תפריט ארוחת 

 הגשת המנות למרכז שולחן
 

  -מן הטאבון
  לחם טורקי מסורתי עם קצח ושומשום. –לוואש 

 
  -סלטים

 סלטים משתנים מדי יום 
 

 מיקס בשרים המוגש על מחבת לוהטת בליווי ירקות אנטיפסטי קלויים בתיבול אותנטי -מנה עיקרית

  עשוי בגריל במשרה תבליניםנתחי פרגית אוריינטלי 

  קבב תוצרת בית עשוי בנוסח קצ'קר –קבב איסקנדר 

 מיני צ'וריסוס 

  בתיאום מראש –מנה צמחונית / טבעונית 
 

 -תוספות

  מג'אדרה מסורתית מהרי הטאורוס 

 סירות תפוחי אדמה בעשבי תיבול משוחים בשמן זית שום ורוזמרין 

  מתקתקברוטב צ'ילי פיקנטי  –כנפי עוף איסטנבול 
 

 -שתייה קרה

  תפוזים ומיםלימונענעקנקני , 
 

 -שתייה חמה

 קפה טורקי 
 קפה נמס 

 תה / תה נענע 
 

 -קינוח

 גלידה וניל תאנים טורקית תוצרת הבית 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ימי גיבוש חברת פלאפון
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


