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טיול יומיים

מתאווררים ומתאהבים
בטבע הקסום של ישראל

האביב בפריחתו והרבה מים!
ג׳אנדי ישראל מציעה

טיולים נטולי קורונה במקומות
שאינן ידועות לרב המבקרים!
לינה בצימרים
איכותיים פתוחים
ומאווררים

טיולים וארוחות
ייחודיות ואיכותיות
בחיק הטבע ובמרחבים

נסיעה
ברכבים פרטיים

אטרקציות בלתי
שיגרתיות

מדריך מעולה
ובעל הסמכה

שי אישי
לכל משתתף

נצא בבוקר מאזור המרכז.
נגיע לאתר מלהיב המשקיף אל הים התיכון שבו
נתחיל עם קפה ומאפה איכותי .נעלה על סירות
קומנדו ייחודיות ונשוט במהירות סוחפת בין מימי
הים התיכון תוך כדי הסבר ממצה.
לאחר החוויה המרתקת נחזור לנקודת היציאה שם
יחכו לנו גיפי שטח שיקחו אותנו במסלול ייחודי
בין חורשות מוריקות ,גבעות  ,נופים ותצפיות.
בסוף המסלול ניסע לנקודה שולטת על כל האזור
שבה תמתין לנו ארוחת בראנצ׳ איכותית ,עשירה
ומפנקת בליווי מאכלים אקזוטיים מקומיים.
נערוך סיור רגלי קצר באתר שלאחריו נמשיך
עם כלי הרכב למקום ייחודי שבו נחטפו חיילינו
במהלך מלחמת לבנון השנייה שם נשמע הסבר
קצר ונמשיך לנקודה שבה התגלתה מנהרת
הטרור מלבנון.
נגיע לאתר ציורי הקיר המפורסם שבדופן הגבול
הצפוני שלנו – אתר שבו ציירים מכל העולם באים
ומציירים.
נמשיך ונגיע ליקב בוטיק מקומי .שם נוכל לטעום
יינות מקומיים בליווי גבינות ושאר מתאבנים וכן
לשמוע הסבר על תהליך ייצור היין .בהמשך נגיע
לאתר מדהים שבו נוכל לחוות ולהתנסות בייצור
גלידה גלילית ובטעימה ממנה תוך כדי התבוננות
בנוף המדהים.

לפרטים והזמנות:

נקנח בתצפית יוצאת דופן אל עבר לבנון מפיסגת
הר אדיר שם יחכו לנו קפה ועוגיות .נמשיך בנסיעה
לעבר מיקום הלינה שלנו בגליל העליון .נקבל את
הצימרים שלנו .נאכל ארוחת ערב איכותית ועשירה
במתחם הצימרים .אופציה לזמר או זמרת.
בלילה – תצפית כוכבים מיוחדת.

יום שני //
ניסע למטולה שם נגיע לתצפית מדהימה על
הגליל ,הגולן ולבנון .נאכל ארוחת בוקר עשירה
ואיכותית בתוספת הפתעות של בוקר ונקבל
סקירה על האזור .נמשיך ונערוך סיור קצר במפל
התנור ומשם נצפין לרמת הגולן.
נצפה בנופים המדהימים ונגיע לתצפית המהממת
של אזור סוריה בצפון הרמה שבמהלכה נקבל
סקירה על האזור בתוספת כוס קפה איכותי.
נעלה על גיפי שטח ונערוך מסלול ייחודי החוצה
עמקים וגבעות ,מפלי מים ומפקדות סוריות שלא
רבים מכירים .במהלך החוויה נבקר גם במקומות
שבהם ביקר המרגל המפורסם אלי כהן.
בסוף המסלול ניסע אל יקב טיפוסי שבו נטעם
יין איכותי  ,נשמע הסבר על תעשיית היין ברמת
הגולן ונאכל את ארוחת הצהריים הטעימה שלנו.
בדרכנו הביתה נבקר באתר מורשת קרב ייחודי
שאינו מוכר לרוב המבקרים והמפתיע בסיפורו.
נחזור הביתה.
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