פעילות ליום שלם
 – 07:45התארגנות ונסיעה לירושלים
 – 09:30קבלת פנים בגן החיות התנכי
 – 14:00 – 10:00משחק ניווט
 – 14:30ארוחת צהרים
 – 15:30ביקור קצר בכותל/שדרות ממילא
 -17:00סיום משוער וחזרה
בתוכנית:
 – 09:30קבלת פנים בגן החיות התנכי עם שתייה קרה וחמה ,מגוון כריכים.
14:00 – 10:00

בואו ליהנות מההתרגשות ,מהאקשן ,מהחוויה ומהאתגר שבמשחקי הניווט שלנו..
משחק ניווט שיוציא אתכם מהשגרה.

כל הפעילויות שלנו מתבצעות ע"י טכנולוגית מעקב ובקרה מתקדמת
דרך ממשק ידידותי ונוח של שליחת הודעות  SMSממכשיר הפלאפון.
איך נראית הפעילות שלנו?
הפעילות מתחילה בחלוקת חברי הקבוצה לצוותים קטנים ,כאשר כל צוות מקבל ערכת ניווט ומשימות
הכוללת:
•

מפה ,מצפן ,מכשיר פלאפון ,דף משימה וחומרי עזר שונים בהתאם לסוג הפעילות.

כל צוות מתחיל את הניווט בקבלת הודעת  smsמפתיעה שתכוון אותו אל
הנקודה הראשונה שלו במשחק .כאשר יגיע הצוות אל הנקודה הראשונה
תתגלה בפניו חידה אותה יהיה עליו לפתור בעזרת שליחת הודעת sms
ממכשיר הפלאפון אותו קיבל ,לאחר שליחת ההודעה הנכונה יקבל הצוות
הודעת  smsבחזרה המכוונת אותו אל הנקודה הבאה בתור.
בנוסף במהלך הניווט יקבל הצוות מספר משימות חווייתיות ומפתיעות ,לדוגמא:
פענוח כתובת בערבית ,חידת הגיון המכוונת להמשך הדרך ,גילוי נקודה לפי
תצלום עתיק ועוד...
בדרך חווייתית זו כל צוות עובר ומגלה מספר נקודות ציון במרחב תוך כדי גיבוש
פנימי ותחרות עם שאר הצוותים שבקבוצה.
לבסוף בנקודת הסיום יפגשו כל הצוותים ויוענק פרס למנצחים על פי תוצאות
התחרות שיופיעו על גבי מסך המחשב.
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במהלך הפעילות כל צוות יעבור במספר נקודות ציון חשובות במרחב במטרה להשיג את מירב הנקודות.
בבניית המשחק ניתן דגש על יצירת חווית גיבוש ,כיף והנאה קבוצתית ,בתוספת היכרות עם המרחב.
 חווית הניווט מקנה היכרות ייחודית ובלתי שגרתית עם המרחב. הפעילות מבוקרת ע"י מערכת ממוחשבת ובסוף הפעילות התוצאות יופיעו על גבי המחשב. במהלך הפעילות לכל צוות מסלול שונה על מנת למנוע עומס וצפיפות.במעבר בין הנקודות יפגשו הצוותים אחד עם השני על מנת ליצור הווי חיובי ותחרותיות.
משחק הניווט מתאים לקבוצות גדולות  ,בכל קבוצה  10משתתפים.
מבין האתרים שהכי מתאימים לקבוצות בוגרות:
יפו ,הרובע היהודי בירושלים ,גן החיות ,פקיעין ,שכונת עין כרם בירושלים ,עכו..
מסעדת שטרק  -שיק אירועים בית יהודה ,באזור גן החיות התנכי.
המקום כשר בהשגחת הרבנות הראשית ירושלים.
קיימת חניה נוחה לאוטובוסים.
תפריט צהרים
ארוחת צהריים מוגש במרכז השולחן
 6סוגי סלטים )כולל חומוס עם פלאפל חם(
לחם הבית
מנות עיקריות :הגשה למרכז שלחן
סטייק פרגיות ,קבב הבית ושניצלונים
אפשרות
למנה צמחונית/דגים
 2סוגי פחמימות
 1ירק מאודה/מוקפץ
מנה אחרונה:
גלידה
שתייה קלה:פריגת תפוזים  /לימונדה ומים
קפה/תה
סה"כ עלות למשתתף + ₪ 230 :מע"מ
מינימום  50משתתפים.
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פעילות אתגרית ומשחקי גיבוש  -מרכז
פעילות לחצי יום בוקר
 - 07:45התארגנות ויציאה לכיוון יער בן שמן
 – 09:30קבלת פנים
 – 12:00 – 10:00משחק אסטרטגי מגבש וחוויתי
 – 13:00ארוחת צהרים
 – 14:00סיום וחזרה
בתוכנית
קבלת פנים ביער בן שמן עם מאפים מתוקים ,שתייה קרה וחמה
לבחירה אחת מהפעילויות
אפשרות א'
היכונו לשעתיים של פעילות אינטנסיבית ,שתאתגר אתכם שכלית ופיזית.
הכינו את הצוות שלכם – כי הצלחה במשימות תלויה בכל אחד מהחברים וביכולת שלכם לעבוד יחד.
אתם הולכים להכניס חיים במציאות הוירטואלית של משחקי האקשן במחשב ,ובמשחק הזה ,אתם
חייבים לנצח...
החוויה שלנו נשענת על כלי אינפרה אדום חדשניים ומתוחכמים אשר אינם גורמים כל נזק ,כאב או
לכלוך.
הפעילות
בתחילת הפעילות מקבל כל משתתף סרבל שטח בצבעי הסוואה .בשלב זה נעביר אתכם מעין
"טירונות".
הדגש יינתן על כל הקשור למיומנות האישית כהכנה לפעילות העיקרית – התרחישים.
לאחר מנוחה קצרה ,נתכנס לתדריך לקראת משחקי התרחיש .במהלך התדריך ניתן לכם חומר
למחשבה בנושאים הקשורים לטקטיקה ואסטרטגיה .נחלק לכם מפות/תצ"א של שטחי המשחק
ו"נאפס" אתכם על הנקודות המצוינות על המפות.
בשלב זה תתחלקו לשתי קבוצות ותחליטו על חלוקת תפקידים בקבוצה )מנהיג ,ראשי חוליות ,סיירים,
צלף ,מגנים ,תוקפים וכו'( .לאחר מכן נצייד את ראשי החוליות במכשירי קשר .כל אחד יקבל כלי איפרה
אדום עליו תוכנתו נתוני המשחק ויחד עם קבוצתו יצעד אל נקודת ההתחלה .בנקודת ההתחלה תוגדר
לכל קבוצה המשימה הראשונה ,והסיפור מתחיל להתגלגל...
במהלך המשחק תידרשו לבצע שורת משימות ,תוך תחרות עיקשת מול הקבוצה השנייה .הקבוצה
שתפגין חשיבה אסטרטגית וטקטית ,עבודת צוות יעילה ,גמישות מחשבתית ,התנהלות נכונה ברשת
הקשר ודבקות במטרה נוכח תנאים משתנים – תנצח!
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הפעילות כוללת:
סרבל הסוואה מנומר/ירוק
 רובה או אקדח אינפרה אדום
 כמות תחמושת בלתי מוגבלת
 מכשירי קשר ,לפחות לחצי מחברי כל קבוצה מתחרה
 תצ"א/מפות
 צבעי הסוואה )לכל המעוניין(
 תרחיש
 הדרכה צמודה
אפשרות ב'
מרגישים שרוצים להתאוורר?
חברי הצוות אינם מכירים אחד את השני מספיק טוב?
מעוניינים לשבור שגרה ולחוות חוויה משותפת יוצאת דופן יחדיו?
לצאת מהשגרה היא הפעילות המתאימה לכם ועבורכם.
את השפעת הפעילות תרגישו גם לאחר סיומה ,באנרגיות של האנשים ,בלכידות שנוצרה ובחיוך שלא
מש מהשפתיים.

ניתן לקיים את הפעילות לעד  125משתתפים בחלוקה לקבוצות של  25איש.
מהלך הפעילות:
משחקי חימום והיכרות לשבירת קרח
"עולים על הסיפון" כמה משתתפים יצליחו להיכנס לסיפון הקטן שנותר לאחר הסערה?
יצירתיות ורוח ספורטיבית יובילו את המשתתפים להצלחה במשימה.
"עד חצי המלכות" העברת שרביט בין חברי הקבוצה תוך תיאום זמנים קבוצתית וקואורדינציה
אישית.
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"מרבה רגליים"
המתחם
והקשבה.

הרגליים של חברי הקבוצה קשורות בבנדנות ,עליהם לדרוך אך ורק בתוך
המיועד מבלי לדרוך מחוץ למסלול .דגש על תיאום

"מגלשת הכדור" יצירת מסלול קבוצתי מהמוטות המודולריים והעברת כדור בתנועה מתחילת
המסלול
לסופו מבלי להפילו ארצה.
בנייה משותפת של קובייה והעברת כל אנשי הקבוצה דרכה .משימה
"הקובייה"
ומבדחת.
קבוצתית מאתגרת
מקל הליום
יתנופף מעלה.

הפעלת חברי הקבוצה במשימה קבוצתית לשמירה על מקל ההליום שלא

סיום הפעילות לכולם יחדיו:
איזו קבוצה תצליח לבנות את המגדל הגבוה ביותר ודגלה יתנוסס אל על.
המגדל הגבוה
על המשתתפים להגיע בנעליים סגורות ונוחות.
הפעילות מיועדת לכל מי שמעוניין "לצאת מהשגרה" ולחוות חוויה אחרת.
בסיום הפעילות ארוחת צהרים בשטח – כשר מצ"ב תפריט
בשרים – שיפודי פרגיות ,חזה עוף ,קבב כבש ונקניקיות
מנה חמה  -תפוחי אדמה בתנור ,אורז ,גזר גמדי ואפונה
סלטים – סלט ירקות ,סלט חצילים ,חומוס ,מטבוחה ,סלט כרוב וחמוצים
פיתות
שתייה קרה – לימונדה ,מיץ תפוחים ומים
עוגות – עוגות מאפינס ושני סוגי עוגיות
שתייה חמה – קפה שחור וסוגי תה שונים
הבשרים נעשים בגריל במקום.
הגשה כלים חד פעמי
ישיבה על גבי מחצלות ושולחנות נמוכים.

סה"כ עלות למשתתף + ₪ 280 :מע"מ מינימום  50משתתפים .
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פעילות אחרי שעות העבודה
לו"ז כללי:
 – 16:45התארגנות ונסיעה ליפו
 – 18:00– 19:30משחק מהנה ומגבש
 – 20:00– 21:00ארוחת ערב
 21:00סיום משוער וחזרה
מהלך האירוע
נפגשים בגן הפיסגה
בואו ליהנות מההתרגשות ,מהאקשן ,מהחוויה ומהאתגר שבמשחקי הניווט שלנו..
משחק ניווט שיוציא אתכם מהשגרה.
כל הפעילויות שלנו מתבצעות ע"י טכנולוגית מעקב ובקרה מתקדמת
דרך ממשק ידידותי ונוח של שליחת הודעות  SMSממכשיר הפלאפון.
איך נראית הפעילות שלנו?
הפעילות מתחילה בחלוקת חברי הקבוצה לצוותים קטנים ,כאשר כל צוות מקבל ערכת ניווט ומשימות
הכוללת:
• מפה ,מצפן ,מכשיר פלאפון ,דף משימה וחומרי עזר שונים בהתאם לסוג הפעילות.
משחק הניווט מתאים לקבוצות גדולות  ,בכל קבוצה עד  10משתתפים.
ארוחת ערב חלבית וכשרה
התפריט כולל את הדברים הבאים:
סלט ישראלי וסלט חסות
 5סוגי מזטים שמשתנים עם עונות השנה
חציל בטחינה ביתית
לחם ג'בטה טרי
פסטה טרייה ,ברוטב עגבניות עם נגיעות שום טרי ובזיליקום
פסטה טרייה ,ברוטב אלפרדו -שמנת סמיכה עשירה בפטריות ובצל
פיצה דקיקה ופריכה -המומחיות שלנו! הפיצות מוגשות עם תוספות שונות וגם ללא תוספות
מיצים טבעיים )לימונדה ,תפוזים ,אשכולית אדומה( ,בירות
קפה ותה
 3סוגי עוגות טריות באפייה ביתית
גלידה איטלקית בייצור עצמי
עלות החבילה למשתתף  ₪ 290לפי מינימום  35משתתפים לחיוב
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– 08:00 - 07:30

התארגנות ויציאה

– 10:00 - 11:30

קבל פנים בכפר כמא ,מצגת וסיור

12:00 - 13:30

סדנא מגבשת

14:00 -15:00

ארוחת צהרים

15:00 -16:00

סיור וטעימות ביקב מורד

16:00

סיום משוער וחזרה

מהלך האירוע
 09:30קבלת פנים בכפר כמא – תחת פרגולה
קפה ומאפה ,כוס בריאות עם מוזלי  ,יוגורט צונן ,לחם בריאות עם טחינה ביתית .שתייה קלה.
אתר המבקרים "הצ'רקסי בכפר קמא" אתר המאפשר למבקרים בו לקבל העשרה וידע על המיעוט הצ'רקסי
בישראל תוך כדי ביקור בכפר מקסים המשרה אוירה של כפר בקווקז .
סיור מודרך בכפר עם האורחים בשבילי הגרעין העתיק של הכפר ומארח את
האורחים בבית עתיק ומשוחזר עם מוצגים ישנים המדריך יספר על הצ'רקסים בכפר קמא מנהגים וסיפורי
מורשת .

מצגת על העם הצ'רקסי העבר ועד היום  -סיפורי מורשת והאינטגרציה של המיעוט הצ'רקסי בחברה ובצבא ,
משך הסיור כשעה וחצי

חוויה של צליל וקצב

הסדנה היא דינאמית וכוללת בתוכה הרבה צחוק ושחרור.
 התנסות במדיטציות שונות –בטכניקות צחוק נשימה ורגיעה,צליל ,וקול ..כחיבור ראשוני לעצמנו.
 נתמתח לתנוחות יוגה שונות,לשחרור חסימות
 לצלילי מוסיקה נתחיל להניע את הגוף מכף רגל ועד ראש ..תוך תנועה וריקוד מונחה.
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 נשלב משחקים במעגל ..מעגל תנועה ,מעגל קצב ,כמו כן עבודה בזוגות מקונטקט אינפרוביזיישין עד
טיפול אחד בשני בהתאם לאופי הקבוצה.
 מעגל מסא'ג מונחה
 הרפיה דינאמית ,ועם דמיון מודרך
כמו כן כל סדנה היא יצירה בפני עצמה ,הסדנאות מלוות בהרבה חוש הומור ורוח של כייף  ..אני משלבת גם
משחקי הכרות,להכרות קצת יותר עמוקה בקבוצה )דינאמיקה קבוצתית( ,משך הסדנה היא כשעה
על המנחה :בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותקשורת ,מטפלת הוליסטית,מנחה סדנאות למבוגרים וילדים,
מורה ליוגה נשית.
ארוחת צהרים במסעה כשרה  -במזנון בופה
הגבלה
ללא הגבלה
חופשי ללא
ראשונה –– חופשי
מנה ראשונה
מנה
מגוון סלטי הבית
מרק היום
לחם הבית
לבחירה
עיקרית לבחירה
מנה עיקרית
מנה
סטייק בקר ברוטב השף
שניצלוני עוף במשרה הבית
עוף צלוי עם רוזמרין ושמן זית
שווארמת הבית
נתחי עוף מוקפצים בליווי ירקות בסגנון המזרח הרחוק
פילה מושט אפוי בתנור בתוספת עשבי תיבול ולימון כבוש
מנה צמחונית
הגבלה
ללא הגבלה
חמות –– ללא
תוספות חמות
תוספות
תפו"א אפוי בתנור עם טימין ושמן זית
דלעת אפויה בתנור עם עשבי תיבול
אורז לבן בתוספת שקדים וצימוקים
שעועית ירוקה ברוטב טריאקי ושומשום
פסטה פנה ברוטב פומודורו
שתייה קלה – ללא הגבלה
מיץ תפוזים ,לימונדה ,מים צוננים
לאחר ארוחת הצהרים בדרך חזרה
שיכרים ביקב מורד שביקנעם ,למרגלות הרי הכרמל ,הופך הפרי ,שנאסף מהטבע ליינות
.ולליקרים מהטובים ביותר בעולם ,רואים סרטון,
טועמים ממגוון השיכרים והליקרים ורוכשים ממיטב היינות כאהבת נפש.

עלות החבילה למשתתף ₪ 230 :לא כולל מע"מ מינימום  50איש לחיוב.
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יום כיף בשילוב סדנא מגבשת וטיול גיפים
– 08:00

התארגנות ויציאה ממשרדי החברה

- 09:30 – 10:00

קבלת פנים

- 10:00 – 11:30

סדנא מגבשת

- 12:00 – 14:00

טיול גיפים וחוויה רטובה בנחל הקיבוצים

- 15:00 – 16:00

ארוחת צהרים עשירה ומפנקת

16:00

סיום משוער וחזרה

וככה אנחנו ממליצים לעשות זאת.....
 – 08:00יציאה ממשרדי החברה ונסיעה למושב אילניה ליד צומת גולני
מקום :בית גשרים

בית גשרים ממוקם ליד אחד מבתיה הראשונים של המושבה "סג'רה" ,המושבה הראשונה שהוקמה
בגליל התחתון ) .(1901מבנה האבן עצמו שימש כרפת בראשית המאה ה 20-ומאז ננטש.
קבלת פנים עם שתייה קרה ,שתייה חמה ,עוגות בחושות,
כוס בריאות עם מוזלי יוגורט צונן עם נגיעות סילאן
טחינה ביתית ,לחם בריאות,
לבנה בתיבול שמן זית וזעתר ,קרקרים מלוחים.
סדנה חווייתית ומרתקת בה יסחפו המשתתפים למפגש מיסטי אשר יגלה כיצד הנסתר משפיע על חיינו,
ישבור מיתוסים ישנים ,ייתן כלים שימושיים ויזרע ניצנים של אופטימיות ותחושת שלווה.
הסדנה מורכבת משלושה חלקים:


הרצאה אינטראקטיבית
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דמיון מודרך
טקס פתיחה קבוצתית בקלפי טארוט

הסדנה מוגשת בצורה ספיראלית ,הנחיה דינאמית אשר תרעיד את ליבו של כל משתתף ותעורר אותו
להצלחתו האישית.
ייחודיות הסדנה נעוצה באומנות בה טבע אילן מגיש אותה לקהל ,בתרגילים הייחודיים ובפלא של הגילוי
המתרחש בעת הפתיחה בקלפים.
הסדנה מתאימה לכל מי שרוצה לרכוש כלים על איך להיות מאושר.
הסדנה מתאימה לקבוצות שמחפשות ערך מוסף ליום הגיבוש.
הסדנה מתאימה לכל מי שרוצה לחוות רוגע ושלווה.
בסיום הסדנא טיול גיפים בגלבוע וטיול רטוב בנחל הקיבוצים
טיול מדהים ומיוחד בנחל חרוד ועמק המעיינות.
נעלה על ג'יפי שטח ,נהוגים בידי מדריכים מתושבי האזור ,וניסע לכיוון שמורת הגלבוע  ,ניסע בדרכים
אתגריות למרומי ההר לתצפיות נוף מזוויות אחרות,
נעצור בתצפיות נוף פנוראמיות לכיוון עמק חרוד ,הגליל העליון והרי הגלעד.
הטיול מלווה בהסברים ופריסה בשטח של שתייה קלה ופירות העונה.

בימות הקיץ החמים מצפה לכם חוויה יוצאת דופן בנחל הקיבוצים.
הליכה ושחייה משותפת בנחל שעומקו כמטר זו חוויה שכולה גיבוש ,צחוק ושמחה בחיק הטבע.
בדרך נהנה גם מהפתעות מיוחדות!!!

משך הטיול כשעתיים.
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ארוחת צהרים עשירה ומפנקת במסעדה כשרה
תפריט בר בי קיו
פתיחה עם מגוון סלטים  -חופשי
חומוס וצ/יפס  -חופשי
"על האש" שני שיפודים לבחירה
שיפודי פרגית
שיפודי קבאב
לאפות חמות מהטאבון
שתייה קרה לימונדה/תפוזים )שתייה מוגזת בתוספת (₪ 5
קפה/תה גלידה/מלבי
לאחר ארוחת הצהרים סיור וטעימות ביקב בוטיק – בונוס ללא תשלום.
סה"כ עלות למשתתף + ₪ 350 :מע"מ מינימום  35משתתפים .
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לו"ז כללי:
09:00 – 10:00

התכנסות וקבלת פנים בבית הבד בכלנית ,סרטון

10:30 – 12:00

סדנה מגבשת

12:30 – 13:30

חוויה חושית בחוות התבלינים

14:00– 15:00

ארוחת צהרים עשירה

15:30 - 16:30

סיור וטעימות ביקב מורד

16:30

סיום משוער וחזרה

מהלך האירוע
09:00 – 10:00

התכנסות וקבלת פנים בבית הבד בכלנית ,סרטון
קבלת פנים עם שתייה קרה ,שתייה חמה ,עוגות בחושות,
כוס בריאות עם מוזלי יוגורט צונן עם נגיעות סילאן.

טחינה ביתית ,לחם בריאות ,לבנה בתיבול שמן זית וזעתר.
משק ג‘השאן מזמין אתכם לסיור במרכז המבקרים החדש .במהלך הסיור תעברו בבית הבד ותתרשמו
מאבני הריחיים ,לייצור שמן וטחינה ,תשמעו הרצאה ותצפו בסרטון מקיף על שמן הזית ותהינו בטעימות
ממבחר השמן והזיתים המשובחים שמכינים כאן .ניתן גם לבקר בחנות המפעל ,בה תוכלו לרכוש מגוון
מוצרים כפריים כמו :זייתים שחורים וירוקים ,ריבת חרובים וענבים ,תבלינים מיוחדים שמן זית ,זיתים
כבושים ,טחינה ,סבוני שמן זית ועוד.

סדנת "אימפרוביזציה" של כיף וגיבוש
סדנה חווייתית בה המשתתפים מתנסים באלתור דרך משחקי אימפרוביזציה  ,באווירה הומוריסטית
ומשחררת הקבוצה יוצרת סיטואציות מצחיקות ומפתיעות ומתוודה לצדדים חדשים של חבריהם לעבודה .
הנחיה של שני שחקני תיאטרון.
בדרך לארוחת הצהרים נעצור לחוויה רב חושית
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חוות דרך התבלינים .מגדלת ומייצרת צמחי מרפא ,תערובות ותבלינים איכותיים .סוד קסמם ,איכותם
וטריותם של התבלינים ,טמון בשיטות הגידול המסורתיות העוברות מדור לדור במשפחת ציטרשפילר כבר
למעלה מ 50 -שנים .חדורי חזון להפיץ את תרבות התבלינים משקיע צוות החווה ,בחדשנות בלתי פוסקת
בפיתוח מוצרים ובמפגשים מרתקים עם המבקרים .רשת חוות דרך התבלינים מציעה חוויה לכל החושים,
עם ריחות ,טעמים וצבעים בשווקים פתוחים ואותנטיים של מאות מוצרים ,הנמצאים בחנויות אזוריות,
במיזמי שווקים במתחמי מזון ובחוות תיירותיות.
ארוחת צהרים במסעה כשרה  -במזנון בופה
הגבלה
ללא הגבלה
חופשי ללא
ראשונה –– חופשי
מנה ראשונה
מנה
מגוון סלטי הבית
מרק היום
לחם הבית
לבחירה
אחת לבחירה
עיקרית אחת
מנה עיקרית
מנה
סטייק בקר ברוטב השף
שניצלוני עוף במשרה הבית
עוף צלוי עם רוזמרין ושמן זית
שווארמת הבית
נתחי עוף מוקפצים בליווי ירקות בסגנון המזרח הרחוק
פילה מושט אפוי בתנור בתוספת עשבי תיבול ולימון כבוש
מנה צמחונית
הגבלה
ללא
–
חמות
תוספות חמות – ללא הגבלה
תוספות
תפו"א אפוי בתנור עם טימין ושמן זית
דלעת אפויה בתנור עם עשבי תיבול
אורז לבן בתוספת שקדים וצימוקים
שעועית ירוקה ברוטב טריאקי ושומשום
פסטה פנה ברוטב פומודורו
שתייה קלה – ללא הגבלה
מיץ תפוזים ,לימונדה ,מים צוננים
לאחר ארוחת הצהרים בדרך חזרה
ביקב מורד שביקנעם ,למרגלות הרי הכרמל ,הופך הפרי ,שנאסף מהטבע ליינות שיכרים
ולליקרים מהטובים ביותר בעולם.
ביקב מורד משתמשים בפירות ,עשבי תבלין ואפילו ירקות בכדי לייצר יינות אקזוטיים
בקשת רחבה של טעמים – מפרי הפסיפלורה ועד לרימון.
האורחים מתקבלים בחום על ידי צוות מנוסה ומסביר פנים ,צופים בסרטון
תדמית של היקב,
טועמים ממגוון השיכרים והליקרים ורוכשים ממיטב היינות כאהבת נפשם .
עלות היום כיף  ₪ 290למשתתף  +מע"מ מינימום  35איש לחיוב.
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