
 
 טוסקנה של ישראל –טיול יום 

 
 

 בתוכנית
 

 יציאה מתל אביב     00200

 

 בבית היסטורי על המצוק -ארוחת בוקר   01290

 המסעדה ניצבת על ראש מצוק כורכר
 של אולגה חנקין.הים,שהיתה ביתה מול 

 המסעדה מעוצבת ברוח הימים ההם
 בתפריט:

 לחמים ולחמי בריאותמבחר  
גבינות מובחרות ממחלבות משק  

 ס ומשק גד'יעקב
חביתות עם עשבי תיבול ופטריות  

 טריות.
סלטי הבית: סלט ישראלי וסלט  

בריאות ירוק מוגשים עם מטבלי 
הבית:  מטבל יוגורט צאן עם שמן 

זית, שום ונענע, מטבל ויניגרט 
 תפוחים עם חרדל דיז'ון

 ורות מעשה ידיה של סבתא אסתרקונפיטלסיום משקה חם עם  
 

 

 

  סדנת גבינות ביקב ייחודי טעימות יין  -ביקור ביקב בוטיק   99210

בלב הגליל ממוקם יקב בוטיק 
 .במבנה אדריכלי ייחודי 

 הביקור יכלול:
 סיור בכרמים 
 טעימות יין 
 סדנת גבינות 
פינוקים: קפה אספרסו,  

הפוך, אייס קפה 
 לבחירה, תה קר וגלידה.

 

 

  



 
 
 
 

   בנחל דישון -ריינג'רים    90200

 
קפה , תה  שתייה קרה,  -קבלת פנים  

 צמחים 
 פירות העונה בשטח ועוגיות  –פינוקים  
 אנשים 3עד  –טיול ריינג'רים  
 אנשים  2 –טיול טרקטורונים  
 אנשים  2 –תום קאר  

 
 מסלול2

רכס הרי נפתלי, בין כרמים ומטעים 
 לתצפית עמק החולה ...  

 
 במעלה ההר, בתצפית מעל אגמון החולה 

גיאוגרפיה של האזור, היסטוריה של רמות נפתלי  -סקירת נוף קלילה מתובלת בהומור ,
 ואגמון החולה, מורשת הצפון ונושא המים... 

 הדרכה של קיבוצניק תושב קיבוץ שניר...בסבבים לקבוצות.

 
 יש להביא רישיון נהיגה

 
 

 )כשר(באחוזת עתיקה     -ערב ארוחה   93270

 תפריט "האבירים"

 סוגי סלטי השף  6, הבית מטבלי 2 -ב מלווה האחוזה לחם2 השולחן על
 

 2 ביניים מנת
  פילה דג טרי אפוי בעשבי תיבול ושום 
 תבשיל בורגול או אורז השף 

 
 ירי חומוס גקוסקוס עם גר, לקט ירקות בתנור , תפוא" בתיבול גליליהעיקר2  לצד

 
 יוגשו מרכזי שולחן גריל על
 נתחי פרגית במרינדה מתוקה צלויה על גריל פחמים 
  קבב טלה בעשבי תבלין 
  פיקנטיקוקטייל של נקניקיות צ'וריסוס 
 סטייק אנטריקוט משובח 

 
 קינוח ושתייה חמה2  

 סופלה שוקולד חם במילוי קרם חלבה 
 קרמבל תפוחים /שזייפים עם גלידת וניל 
 פנקוטה ברוטב פירות יער 

 
 שתיה קלה, שתיה חמה, וכוס יין או בירה נילווית לארוחה. שתייה2 

 קישים מירקות שונים 3  מנה צמחונית2


