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 לעין חרדליתהגעה     10:00-11:30

 טיול רגלי קליל ונעים בעין חרדלית שבנחל כזיב

חלק גדול ממי  .נחל כזיב הוא אחד המעיינות שמזינים את עין חרדלית
המעיין נשאב כדי לספק מי שתייה לתושבי האזור, אך חלק מהם מוחזרים 

סביבת החיים הטבעית שלו. האזור בו זורמים המים לערוץ הנחל, וכך נשמרת 
הצלולים הפך לגן עדן של ממש עבור מטיילים. יש בו עצי דולב ענקיים 

מים שנישאים שמעניקים צל רחב, עצי תאנה שמניבים פרי, מצוקים מרשי
ממעל, וכמה בריכות שכשוך נפלאות ושלוות. הבריכה המומלצת והעמוקה 
ביותר נמצאת בנקודה בה פורצים המים מתוך הצינור שמשיב אותם אל 

  הטבע, וכדאי להרחיק ולהגיע עד אליה.
 *מומלץ להביא נעליים שניתן ללכת איתם במים, בגד ים / בגדים להחלפה*

 מערת קשת –אופציה נוספת לטיול 

 

 לראש הנקרההגעה     12:00-13:30
 סיור מודרך באתר התיירות ראש הנקרה

הרכבל התלול והקצר ביותר בעולם הוא אמצעי הגישה העיקרי אל  -רכבל
 מסתורי הנקרות

המייצג האורקולי החצוב בסלע ההר יספר את סיפור הנקרות,  -מיצג אורקולי
המשתתפים יחושו את איתני הטבע יכיר את בעלי החיים המתגוררים באתר, 

 ותזכו לרגעים קסומים ומרהיבים!
האטרקציה המרכזית באתר הן הנקרות, הנקרות מצטיינות  -נקרות ימיות

מטר. הנקרות הן  200 -ביופי ייחודי. אורך מסלול הנקרות הטבעיות הינו כ
  תוצאה גיאולוגית של תהליך הנמשך מאות ואלפי שנים.

 
 הצוקארוחת צהריים בשרית במסעדת    13:30-15:00

 *תפריט מצורף בהמשך*
 

 באתר ראש הנקרה תוספת של פעילותתהיה משתתפים  100עד  80לקבוצות של *
 *החוף רכיבה על אופניים/נסיעה ברכב חשמלי לאורך טיילת

 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

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

 חובש/מאבטח באחריות הלקוח .6

 תאריך האירוע מותנה ביכולות ואישור הספקים .7

 רחב של הפתעות עם לוגו החברהניתן לשדרג את האירוע במגוון  .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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 צהריים במסעדת הצוקתפריט ארוחת 

 הגשת המנות למרכז שולחן
 

  -מנות פתיחה
 ה ושמן זית ובלסמיכוסברפסטו , ממרח עגבניות מיובשותבליווי  לחם הבית  

 טחינת סלק 

 משאושה 

 קרם חציל וקצח 

  סלט שעועית לבנה עם צ'ימיצ'ורי צבעוני 

  פלפל שושקה קלוי בנגיעות טפנד זיתים שחורים 
  חמוציות , סלק ותפוחרוקטעלי סלט , 

 
 פלטת בשרים לוהטת -מנה עיקרית

  חזה עוף במרינדה על הגריל 

 צ'וריסוס 
   קבבוני הבית 

 בתיאום מראש  דג  -מנה צמחונית 

 בתיאום מראשירקות מוקפצים    -מנה טבעונית 
 

 -תוספות
 אורז קלאסי עם בצל 

  אפויים בתיבול רוזמרין ושמן זית תפוח אדמה 
 

 -שתייה קרה

 קנקני לימונדה, תפוזים ומים 
 

 שתייה חמה
 

 -קינוח

 מוס שוקולד 
 וופל בלגי עם גלידת וניל 
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