מבחר פעילויות משפחתיות ומסעדות מומלצות
 .1הקרקס החקלאי במושב היוגב:
מופע קרקס מקצועי ומצחיק של כ 45 -דקות ,הכולל בין היתר :כתב חידה ,סדנת
ג׳אגלינג ,סדנת איזון (נסיעה על חדי אופן ,הליכה על קורה ואופני איזון לקטנטנים) ,משק
חי -האכלת חמורים ועיזים ננסיות.
טל' 054-5500274 :או  0545500175ניתן לרכוש כרטיס בהנחה באתר האינטרנט של
הקרקס.

 .2פארק אלונה –מי קדם:
אתר ארכיאולוגי מיוחד במינו הלוקח אתכם אחורה בזמן לתקופה הרומית ביזנטית.
לפניכם מערכת פירים מרתקת ,חלק ממפעל מים קדום שהוקם באזור על-מנת לספק
מענה הולם לצורך ההולך וגובר במי שתיה ומים לחקלאות ,כתוצאה מהגידול המשמעותי
שחל באוכלוסיית העיר קיסריה בתקופה הרומית.
האתר מציע מסע מרתק בתוך ניקבה מוארת:
•הליכה במים העומק של כ 1/2-מטר.
•ההליכה בקומה זקופה ומלווה בהדרכה מקומית.
•יש להצטייד בנעליים ובגדים להליכה במים ובפנסים.
טל' 04-6388622 :ניתן לקבל שובר הנחה בחוברת כרמלים בדלפק הקבלה.

 .3פארק היורה:
הפארק הראשון בישראל לקליעה בחץ וקשת למטרות תלת מימד .הפארק ממוקם בישוב
בית לחם הגלילית .המשחק הנו משחק הרפתקאות ביער דינוזאורים קדמון ,במהלך
המשחק נעים המשתתפים ,מצוידים בציוד מלא של חץ וקשת .במסלול ממוקמות תחנות
שונות עם מטרות תלת מימד של דינוזאורים ,חיות והפתעות נוספות .אורך המסלול כ-
שעה וחצי .הפעילות מתאימה לגילאי  7ומעלה ועלות הכניסה למשתתף .₪ 75-
טל'04-8113861 :

 .4ברווזים בכפר:
פלא היווצרות חיים  -בכפר ברוך ,סיור מרתק ! כיצד נוצר אפרוח בביצה  ,מתא הזרע,
תא הביצית ,הפרייה ,ההתפתחות העוברית בביצה ,שלבי הבקיעה ועוד.
טל' 052-6577591 :ניתן לקבל שובר הנחה בחוברת מטיילים בדלפק הקבלה.

 .5גני רמת הנדיב:
על חוטם הכרמל ,בין זיכרון יעקב לבנימינה ,שוכנת רמת הנדיב .פנינה של טבע המוקדשת
להנצחת זכרו של הברון בנימין (אדמונד) דה רוטשילד(חוק רמת הנדיב. )1958 ,
בחזון רמת הנדיב מודגשת המחויבות לקיים איזון בין אדם וטבע .במסגרת פעילותנו זו,
אנו משקיעים רבות בניהול מושכל של פארק הטבע ,במחקר ,בפיתוח תכניות חינוכיות

ובהנחלת הידע בתחומי הסביבה ובחיזוק הקשר עם הקהילה .במסגרת זו הוקם פרויקט
הגינון הטיפולי אשר משלב אנשים בעלי צרכים מיוחדים בעשייה במקום.
רמת הנדיב מזמינה את קהל המבקרים ליהנות מהגנים ,מפארק הטבע וממרכז
המבקרים.
טל' 04-6298111 :ניתן לקבל שובר הנחה בחוברת כרמלים בדלפק הקבלה.

 .6פארק הדייג "דג בכפר" ביקנעם המושבה:
"דג בכפר" נמצא במושבה יוקנעם ,הוקם בשנת  1989כיזמות חקלאית-תיירותית ,פארק
משפחתי המעניק תחושה ביתית -ידידותית לאורחיו .
פארק הדיג ממוקם בסביבה ביוספרית עשירה במרבדי פריחות ויערות ,פלגי מים ,המושך
מטיילים ומבקרים מכל קצות הארץ .משפחת "דג בכפר" מגשימה את החיבור בין האדם,
הדג והשפע .
מה באתר :מגרש חניה ,בריכת דייג בריכת דייג לילדים ,מתקנים מתנפחים ,בריכת
דגיגונים ,ג'מבורי .ימי הולדת עם הפעלות ואירועים משפחתיים ,שטח פיקניק רחב ידיים,
שולחנות ,כסאות ,ערסלים ,סככות צל ומנגלים .שירות לניקוי דגים ,קמפינג ,לינה
באוהלים על הדשא ,כולל דיג בלילה ,פעילות משפחתית ,ימי כיף לקבוצות מאורגנות,
סיורים בפארק וטיולים באיזור עם מדריכים .שביל גישה לנכים על המים .השכרת
אופניים ליחידים ולמשפחות ,מכירת דגים ,מזנון ארוחות קלות – בוקר ופיש אנד צ'יפס.
טל'04-9894095 :

 .7חוות דובי בקיבוץ רמות מנשה:
חוות דובי מטפחת את הקשר המיוחד בין האדם לסוס בעולם המודרני ומהווה מרכז
חווייתי לרכישת ידע והתנסות בתקשורת זו .החווה מציעה פעילויות מגוונות הכוללות
רכיבה בכל הרמות ,פעילויות שטח אתגריות וגיבוש לקבוצות ולמשפחות ,בית ספר
לרכיבה ,מחנות בוקרים בימי חופשות ,בנוסף לפעילויות אלה ,מקיימת החווה ,בשיתוף
פעולה עם ספקים נבחרים ,פעילויות קבוצתיות מיוחדות כגון סיורי  ,Segwayועוד .חלק
מתכניות ההפעלה כוללות קייטרינג עשיר ומופע של להקת החווה.
החווה מעוצבת כבקתת בוקרים אותנטית הנותנת לכל הבאים בשעריה תחושה של כניסה
לסט מתוך סרט מערבון קלאסי .במרכז החווה נמצא האולם המרכזי ,בו מוצג אוסף נדיר
של תמונות וטקסטים המספרים את הסיפור המרגש של המערב הישן.
טל'054-2274737 :

 .8ים כרמל:
פארק האתגרי אשר הוקם ביער עופר מתאים למשפחות .במתחם מסלול חבלים באוויר,
מגלשת הרים מהירה וייחודית בישראל ,מסלול אבובים יבש ,טרמפולינות בנג'י ,אומגה
וקיר טיפוס .טל'04-8733773 :

 .9טיול בנחל השופט:
איך מגיעים :נוסעים על כביש  66בין מחלף התשבי לצומת מגידו .כ 1.5-ק"מ דרומית
לכניסה לקיבוץ הזורע פונים מערבה ,לפי השילוט לפארק רמות מנשה ,מאפסים מד

מרחק .הכביש מתעקל מיד דרומה ועובר במקביל לכביש  .66עוקבים אחר הסימון הכחול
וב 2.6-ק"מ בצומת הדרכים פונים ימינה עם השילוט להר גחר .ההמשך בדרך המסומנת
ירוק .עולים על הר גחר וב 3.8-פונים שמאלה ומתחילים לרדת את ההר .ב 4.6-הדרך
הסלולה נעשית משובשת וב ,5.0-בתום הירידה ,פונים ימינה לעמק השלום וחוצים את
נחל השופט במעבר מים אירי (בתוך המים) .משם עולים עם הכביש לגבעת משעול
ויורדים ממנה היישר לחניון החרובים ב.6.5-
מחניון החרובים הגדול והמסודר  1יורדים אל ערוץ הנחל ,לכיוון דרום-מערב .שם,
מתחת לעץ חרוב גדול ,נובע עין סנין – מעיין איתן שמרווה ערוץ קטן באותו שם הנשפך
לנחל השופט .המסלול עובר בשביל אספלט תחום באבנים ,שמתחלף מעת לעת בגשרי עץ
מעוצבים ,והוא נוח ועביר לכולם .אפשר להגיע לכאן עם עגלות ילדים ,ונכים בכיסאות
גלגלים ימצאו את המקום ידידותי ומהנה.

מסעדות:
 לימוזין-

המסעדה ממוקמת ברמת ישי ,מתמחה ביישון בשר בתנאים טבעיים.

אוהבי הבשר ייהנו ממגוון בשרים בצליה על גריל פחמים.


טל' להזמנות053 -9442366 :
בלה -מסעדת בלה הממוקמת בכניסה למושב בית-שערים היא מסעדה בסגנון
איטלקי ים-תיכוני ,אשר שמה דגש על טריות ואיכות חומרי הגלם .התפריט עשיר
ומגוון הכולל מנות בשרים ,דגים וירוקים ,וכמובן ,פיצות ופסטות טריות הנעשות
במקום בעבודת-יד בניצוחו של השף עידן ליפשיץ.
מסעדת בלה ממוקמת בגן מרהיב ופסטורלי המחבר את בלה לכפריות של העמק.
טל'053 -9414924 :



טנטי באצ'י-

מסעדת טאנטי באצ'י ממוקמת בקרית טבעון ,בטאנטי באצ'י

תוכלו ליהנות מפיצות מקמח איטלקי היוצאות הישר מתנור אבן ,פסטות עבודת יד,
בשרים משובחים ומגוון מאכלים איטלקיים אמיתיים המבוססים על חומרי גלם
אותנטיים המיובאים מאיטליה.
טל'04 -9536779 :


שלו ביער:

בלב היער בין עצים ופרחים בקרית טבעון שוכנת לה שלו ביער -

מסעדה אותנטית המתמחה בייצור עצמי ועבודת יד .המסעדה משלבת ניחוחות
מענגים ושלווה קסומה .מסע הקסם הקולינרי שתחוו בשלו ביער מתבסס על המטבח
הצרפתי העילי ,אליו מתווסף הניחוח הכפרי ועשבי התבלין הייחודיים שהמסעדה
מגדלת בעצמה .ושל הבשר המשובח שמיושן במקום.
טל'053 -9444052 :


פיאנו פיאנו-

מסעדת "( Piano Pianoלאט לאט" באיטלקית) היא מסעדה

איטלקית אשר לה סניף במתחם  Gסנטר ביקנעם .התפריט האיטלקי עשיר עם מנות

ביניים מיוחדות ,פסטות מצוינות ,פיצות קריספיות ודקות ומנות קרניבוריות
איטלקיות הגונות.
אחד מנקודות הייחוד של המסעדה היא תפריט הפיצות המוכנות בתנור עצי הדר,
היחיד מסוגו בארץ ,שיובא במיוחד למטרה זו מאיטליה .בתפריט הפיצות שלל
אופציות יצירתיות כגון פיצה קצ'יטורה עם מוצרלה ,פפרוני ,בייקון בצל וזיתי
קלמטה ,פיצה  ,Pianoעם מוצרלה ,בצל ,מחית כמהין ,בייקון וביצת עין ,פיצה
קווטרו פרומז'י  -ארבע גבינות ועוד.
מסעדת פיאנו פיאנו מעוצבת בסגנון של בית חם ומודרני בטוסקנה .במסעדה מקומות
ישיבה מרווחים ובר אכילה נוח.
טל'04-912-1912 :



פרנג'ליקו-כשאומרים

אוכל

אסיאתי

אומרים

פרנג’ליקו!

רשת פרנג’ליקו הינה רשת שף וסושי בר אשר משלבת חוויה קולינרית ובילוי.
המטבח האסיאתי של פרנג’ליקו מוכר היטב הודות למנות השף הייחודיות שלו,
בדגש על תפריט הסושי המגוון.
טל'*9290 :

