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  סיור ביקב רימון

  קבלת פנים ביקב רימון עם ארוחת בוקר )כריכונים(

  קפה ומאפהקבלת פנים ביקב רימון עם 

 על הסבר, מרימונים יינות ייצור תהליך על הסבר תשמעו ובו החביות בחדר נתחיל היקב אל בהגיעכם

 ולסיום קצר בסרטון צפייה, התסיסה ומכלי הצרפתי אלון עץ חביות בין מעבר הרימון של המרפא סגולות

טעים  משובח רימונים בתה תתכבדו ולסיום מרימונים יינות סוגי שלושה של לטעימות הבר סביב התכנסות

   .ובריא

 סדנת שוקולד - ביקב רימון 

 ! וקולד הוכיח את עצמו כשילוב מנצחהשילוב בין יין וש-מרכז שוקולד ביקב רימון

אנו מזמינים אתכם לחוש וליצור כל אחד לפי דמיונו. במהלך הסדנה המבקרים יכינו - סדנת השוקולד
בהכנת מס' בטכניקה מיוחדת קערה משוקולד , בזמן שהקערית תיכנס לקירור להתקשות יתנסו המבקרים 

פרלינים מחומר גלם מעולה לצד מילויים שונים שיוכלו לשמש למילוי הפרלין. כשקעריות השוקולד יוחזרו 
לאחר ההתקשות כל אחד מהמבקרים יקבל קצפת עשירה לקערית ויוכל להוסיף פנימה מילויים מגוונים 

, לחוש, ולטעום מגוון   שםוליהנות מאכילת יצירת המופת שהכינו .צוות היקב מזמין אתכם להגיע להתר
 .רחב של מוצרים ערבים לחיך

 

 (8102יוני  - מאי )חודשים - קטיף דובדבנים - וות הסאוונהח

  קטיף עצמי דובדבנים ופירות יער
האתר, הייחודי  חוות הסוואנה הינה אטרקציה של קטיף עצמי של דובדבנים ופירות יער. 

 הציורי גוש חלב.והקסום, נמצא למרגלות הר מירון בכפר 
דובדבן חמוץ, פירות יער, פטל ואוסנה )פטל שחור(  ,לנו המבקרים ייהנו מדובדבן מתוקאצ

 ם.ומקומות רבים לישיבה שירותים נגישות לנכים יחס חם ומארח אוויר צלול ונוף קס
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 ןקיבוץ ד –מוזיאון בית אוסישקין 

לפני הבילוי בחרמון או רגע אחרי עוצרים להתחמם במוזיאון בית רגע 
מחכה לכם ביקור מודרך חוויתי העוסק בארץ פלגי מים,  שם  אוסישקין

שעה חווייתית לכל  יבוש החולה, הקשר בין החרמון לעמק החולה ועוד.
המשפחה הכוללת סרט משולב אנימציה חדש על האזור, הפעלה 

אוח בנושא דורסי לילה, משחק באמצעות אינטראקטיבית בתערוכת ה
 מפת אוצר בחצר המוזיאון ועוד...במוזיאון אפשרויות להדרכה ופעילויות

 המותאמות למשפחות, קבוצות ממקומות עבודה, גימלאים ועוד. 
 

 סיור בחוות הפורלים * ספא דגים בטבע –דג על הדן 

 
  ,חוות גידול "פורלים דג על הדןסיור 

המבקרים בחוות הדגים "דג על הדן" הינו חוויה אקולוגית, טבעית ולימודית, בה נצפה בתהליך סיור במרכז 
 ם כמה מזני הדגים הגדלים כאן. מחזור ושמירה על הטבע למטרות חקלאיות ונהנה ממגע קרוב ע

  ספא דגים בטבע

הדגים  ,ר פישעגלסת הנחלים ידועים גם כדוקטו-פה"הפינה המפנקת ביותר שלנו הספא, דגי "גרה רו
נמצאים באמבטיה המיועדת לטיפול וכאשר מכניסים כפות רגליים/ידיים למים, הם אוכלים מהם את העור 

היבש ובכך מאפשרים לרקמה חדשה לצמוח ולהתפתח. ספא הדגים שלנו ממוקם בינות לעצים במקום הכי 
 פסטורלי שיש והינו אטרקציה ייחודית. 

איש ובתאום מראש בלבד( אשר רוצות לבנות יום כיף  02)מעל  לקבוצותקבוצת דג על הדן יכולה להציע 
  שלם מגבש ממגוון האטרקציות המיוחדות שלנו ומהשפע שיש לגליל העליון להציע.


