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הרפתקה בצפון רמת הגולן יום 
רמת הגולן, חבל ארץ יחיד במינו בעל נופים פראיים ומים זורמים, תילים 

וולקניים ושטחים חקלאיים, היסטוריה צבאית וגיאוגרפית עשירה ותרבויות 
שונות. ביום הקרוב עומדים אתם לפני חוויה גולנית מקומית המשלבת סיור 
מודרך עם חווית קטיף פירות יער ונשירים, טיול שטח רכוב בנהיגה עצמית 

וארוחות איכות ערבות לחך... 

 

תכנית היום: 

 ישראלית מפנקת על הדרך צפונה ארוחת בוקר •
 ןסיור מודרך באתר החרמו •

 מ' שם נקבל2050עליה לרכבל העליון (ע"ג הרכבל כמובן) לגובה של 
מדריך מלומד ונתרשם י סקירה גיאוגרפית והיסטורית של האזור ע"

עוצר הנשימה הנשקף מאחת הנקודות הגבוהות והיפות  מהנוף
 בישראל.

 טיול טרקטורונים וטומקארים •
יוצאים מקיבוץ עין זיוון דרך שטחי הבקר של צפון הגולן, עולים על 

רכס הטורבינות (עסנייה), ממשיכים בשטחי האש לכיוון מעבר הגבול 
ישראל – סוריה (דרך בסיס האו"ם) , חזרה דרך תעלות הנ"ט בין 

  מטעים וכרמים.
במהלך הטיול נעצור לתצפית והסברים על האיזור – מטעי הפרי, 

תופעות וולקניות, מחצבות הטוף, תעלות הנ"ט ועוד. הטיול בנהיגה 
עצמית המהווה חווית אדרנלין בעצמה (נהג יציג רישיון נהיגה 

 . משך הטיול כשעה וחצי.בתוקף)
 

  של פירות העונהביקור בבוסתן הגולן- קטיף עצמי •
קטיף דובדבנים (מאי יוני) או פירות יער (יולי) או פירות נוספים 

(אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר) סיור חופשי במטעי בוסתן הגולן, קטיף 
עצמי של פירות טריים ומתוקים ואכול כפי יכולתך, בסיום כל אורח 

 יקבל סלסלת פרי מתנה.
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ארוחת צהריים - שתי חלופות לבחירה:  •

 אירוח דרוזי בבית פרטי במג'דל שמס  .1
ארוחה בשרית של תבשילים דרוזיים מסורתיים במגוון גדול ובטעמים 
שלא פוגשים כל יום. חוויה מיוחדת ומומלצת אשר עד כה איש לא יצא 

  .)ות כשר תעודתלאלממנה אדיש (

ארוחה בשרית כשרה במרום גולן:  .2

בר סלטים עשיר: סלט חסה ברוטב ויניגרט, סלט עגבניות שרי  •
ונבטים, אנטיפסטי, חומוס, טחינה, סלט כרוב סיני, חמוצים 

בייתים.  
מנה עיקרית: חזה עוף ממולא, אסאדו בקר, קבב בייתי, דג  •

  מושט.
תוספות: אורז עם צנוברים ושקדים, תפוחי אדמה צעירים  •

 בעשבי תיבול, ירק חם  פיתות, לחמניות ביתיות, 
 יין אדום. , שתייה לימונענע, מים •
קינוח: סלט פירות, שטרודל, קפה תה.  •

 

הערות: 

 החבילה כוללת ליווי של איש הפקה לאורך היום כולו. •
 כל הפעילויות והסיורים מלווים בהדרכה מקצועית. •
  משתתפים.20החבילה מיועדת לקבוצות של מינימום  •
 כל הפעילויות מבוטחות בביטוחים מתאימים ובליווי של אנשי מקצוע. •
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