
 

  

 

 

 
 
 
 

 גמלאי האקדמיים  אמצע שבוע 

  4102מרץ  –חודשים פברואר 
 חדרים  45קבוצות מינימום 

 
 

 יום הראשון :
 
 

 הגעה ליקבי רמת הגולן בחוצות העיר קצרין . - 00:11
 קבלת פנים פינוקים מתוקים ומלוחים לצד יין איכותי של יקבי הגולן              
 לכרמי הגולן שם נהנה מסיור והדרכה  לטיול ג'יפים משך שעתייםיציאה             
 מקצועית על אומנות גידול היין ,הסיור מודרך ע"י מדריכה חקלאית             
 לטעימות יין והדרכת יין מקצועית.  VIP -חזרה למרתף ה            

 
 הגעה לבוטיק שוקולד " דה קרינה " בעין זיוון  - 03:31

 נהנה מסדנא שוקולד בהנחיית אחד  מהשוקלטיירים  המומחים שלנו.             
 שעה וחצי. -סדנא  שעה             
סודות הכנת  במפגש נלמד ונדגים את טכניקת טמפרור השוקולד,נלמד את             
 טריפלים, 
 קינוח שוקולד ויין וממתקים שונים בעבודת יד,              
 בסוף המפגש נטעם את מעשה ידינו,  ונקבל שי אישי .              

 
 הגעה למרום גולן  - 00:11

 ארוחת פוקצ'ות באולם הלובי כוללת :            
 רק בייתי , פלטת ירקות ומטבלים עשירה . סוגי פוקצ'ות במילוי חלבי , מ 3            
 מוגש במזנון בופה עשיר לצד שולחנות ערוכים על כלים רב פעמיים .             

 
 קבלת בקתות נופש או חדרי סטודיו . 

 
  הרצאה מרתקת בנומרולוגיה מועברת ע"י תמי עטייה -00:11

 ההרצאה מתקיימת באולם הלובי וכוללת קפה ועוגה .            
בהרצאה  נכנס לעולם קסום של אותיות )שם(ומספרים )תאריך לידה(  + פילוסופיית            

 חיים 
 והפחדים החסמים, התכונות היכולות ,הבחירות , שלנו שמספרים לנו על  הייעוד           

 נפתח  ומתי
מחויכת , מרתקת , מעצימה וחווייתית ובעיקר נוגעת  והכול בדרך ההזדמנויות חלון           
 אישית .

 
 
 
 
 
 



 

 ארוחת ערב עשירה במסעדת הבוקרים לפי תפריט בשרים בהגשה לשולחן . - 03:31
 ראשונות 

 סלט חצילים , סלט השף
 טחינה הבוקרים , סלט כרוב בשומשום קלוי 

 לחם הבית עם סלסה חריפה
 ברוטב פיקנטי עם גרדת לימון וג'ינג'רכנפי עוף 
 עיקריות:

 נתחי פרגית במרינדה , נתחי אנטריקוט
 חזה עוף במרינדה , קבב בניחוח קינמון.
 ירקות קלויים על האש, בצל,פלפל, שום

 : תוספות
 צ'יפס, שעועית ירוקה מוקפצת,תפו"א אפויים בתנור, אורז קלאסי.

 : שתייה
 מים צוננים.קנקני מיץ לימונענע, תפוזים ו

 : קינוח
 תה צמחים,קפה שחור, 

 קרפ שוקולד חם עם גלידת וניל . -קינוח הבית
 
 
 

 מופע טלפתיה מרהיב עם " מרום מור " באולם הלובי  – 00:11
 המופע יכלול :

 קריאת מחשבות זיהוי מסרים חבויים של הקהל  -טלפתיה 
 ן מודרך מרום משתיל לאדם מיידע חדש בצורת דימיו –דמיון מודרך 

 השפעה על תת מודע -סוגסטיה
 הזזת חפצים באמצעות כוח המחשבה   -טלקינזיס

 !!!המופע שטרם צפיתם המשלב תדהמה מוחלטת והומור שנון ביותרועוד הפתעות רבות 
 לצד המופע פינת קפה תה עשירה 

 על השולחנות מנצ'ס, בייגלה , זיתים . 
 שתייה קרה לימונדה תפוזים מים . 

 
 השני :יום 

 מוגשת ארוחת בוקר עשירה בכפר הנופש  . -  0:77  - 0:37
התעמלות יוגה  על כיסא באולם אלון מועבר ע"י ליז קרמר מדריכה מוסמכת ליוגה  - 0:37

 ופילטיס . 
 החזרת מפתחות  - 07:37
 נסיעה לחמת גדר  יום פינוק מלא לכבוד יום האישה  - 07:01

 אגם בועות  תותחי מים , ומיטות עיסוי  רחצה בבריכות החמות , ג'קוזי ,
 קפה ומאפה מוגשים ליד המעיינות 

 סדנא אחת לבחירה : סדנא מגע במים רוגע עם טיפול במים 
 או סדנא קערות טיבטיות : שלווה ע"י שימוש בצלילים מהמזרח 

 ארוחת צהרים כשרה במסעדת המחבת . 
 

 פיזור לקראת אחה"צ 
  

 
 

 . איש  01  םלמינימוהחבילה הינה 

 
 המחיר לכל החבילה המפורטת :

http://www.hamat-gader.com/אטרקציות/עולם-המים/מעיינות-חמים/


 

 
 ₪  0030 -המחיר לאדם בבקתה זוגית 

 ₪  0301 -סינגל 
 ₪ 0131 -תוספת מבוגר שלישי 

----------------------------------------------------  
 ₪  0101 -המחיר לאדם בחדר סטודיו 

 ₪ 0001 -סינגל 
 ₪ 0100–תוספת מבוגר שלישי 

 
  
  

 המחירים כוללים מע"מ 

 מפואר וממוזג  םאוטובוס צמוד ליומיי

 .יומיים מדריך מוסמך

 

 

 

 .בברכה

 .צביקה  אפשטיין

 .מנהל מכירות קבוצות

 1000030000נייד 

 לבקשתך

  המחיר  הינו ללא טיול גיפים

 .שקל 333--בבקתות  המחיר לאדם בחדר זוגי 

 .שקל 301 --בחדרי ב=הסטודיו  לאדם בחדר זוגי  

 תודה.


