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 הקיץ תם והטמפרטורות מתחילות לרדת...
של סתיו וחורף  ,נגישיםמודרכים ו אתכם להנות מטיולים רוח גבית מזמינה

ארוחות ו , אטרקציותתרבויות ינופים מרהיבים, מפגש, במצפון ועד דרום
מחפשים טיול בשווקי כריסמס בדצמבר? סיורי חנוכיות בצפת? טיול  .טעימות

ליום סתווי? מוזמנים להציץ בקטלוג הסתווי ולבקש עוד אם בא לכם משהו שלא 
 .ו/או להעביר הצעות מחיר לקבוצה מופיע. נשמח לתכנן יחד

 

 הכי צפון שאפש
 רמת הגולן

טיולים אל הנופים היפים של 
בצבעי רמת הגולן הצבועים 
 שלכת לכבוד הסתיו.

ובחורף כשהשלג יגיע נצפה 
נחמם גם בנחלים שוצפים ו

את הבטן והלב באירוח דרוזי 
 כיד המלך.

 

 

 

 הכי צפון שאפש
 צפת -סיור חנוכיות לאור עששיות 

דמיינו את סמטאות צפת מוארות בעששיות 
רחוב כאשר בכניסה לכל בית מאירה חנוכייה 

 ניסים ונפלאות.עתיקה המפיצה אור שכולו 
  שנה. 100בדיוק כמו לפני 

בסמטאות החבויות מאין רואה בעיר  סיירנ
העתיקה ונהנה מסיפוריו המיוחדים של 

 המדריך המלווה לאורך הפעילות.
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 גליל מערבי

  עכו העתיקה
ואבירים  ותשל נסיכהחבויים אל הסודות טיול 

 הבהאייםגנים נטייל בולקינוח  מימים רחוקים
 .מול בוסתן הגליל היפיפיים

 
 

  חיפה
יפה  הכריסטמסולקראת  בכל עונה יפה

  שבעתיים.
נרחף בין כרמל לים ונטייל בין 

 המפתיעות שהעיר מציעה.האטרקציות 

 

 ניתן להתאים לכסאות גלגלים

 

 

 

 
 עמק המעיינות

 , בין מעיינות ושדות,בין נופים ומרחבים פתוחיםנטייל 
 ירוקים.  המעיינות עם רכביםרק עמק בפא

 וציפורים את החוויה נשלים בליטוף קנגורו בגן לחיות
 גן גורו. –אוסטרליות 
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 שרון

 בית הבמבוק פרדס חנה
צפה ננכיר את צמח הבמבוק ותרומתו האקולוגית. 

"האוקיינוס הקסום", נייצר כלי נגינה במיצג מרתק 
לנו זמן וכח נהנה ממתחם  מבמבוק ואם ישאר

  .מיני גולף ובאולינג -המשחקים 

 

 במושב חרות  חוות חיותיקור בב

 להתחיל מחדש 
 בולחיות משק מקלט מטפל ומשקם 

מקבלים הזדמנות לחיי חופש,  הם
ובעצם להתחיל , שלווהו אהבה
 . מחדש
מאפשר הבחווה מודרך מרגש סיור 

 את החיות. ללטף ולהאכיל
 

 

 
 

 בהרצליה/ תל אביבשיט 
שייט או  מול חופי הרצליה גדולה במיוחדבקטמאראן  שייט

 ספינה מנמל יפו.ב
 בכסאות גלגלים.הישובים השייט מותאם גם לחברים 
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 להיות כוכב טלוויזיה ליום אחד
 ,סמוך לאולפני הרצליה אולפני הקסם בהרצליהב

עושים סאונד? איך  - נתנסה ונכיר איך עושים טלוויזיה
נתנסה בצילומים עם מסך ירוק   ?איך עושים אנימציה

 וקריינות חדשות. 

מאד חוויתי ומהנה ובסוף גם מקבלים את הסרטונים 
 למייל. 

 
 ארוחת צהריים נאכל בקיבוץ גליל ים הסמוך

 

 

 

 אפולוניה
נהנה מטיול יפייפה עם נוף של ים כחול 

יקח  ונקודות תצפית משגעות! טיול באפולוניה
אותנו למסע אחורה בזמן, נגלה את הסוד 
הכמוס של הפיניקים, נשמע על האבירים 

הצלבנים שחיו כאן ונגלה מי הטמין מטמון 
זהב יקר ומי בנה וילה בלי אישור מהמדינה. 

סיור  .כל זאת ועוד בטיול בגן הלאומי אפולוניה
ק"מ, נגיש לכסאות  1.5מעגלי באורך 

  .גלגלים

 

 
 הארגמן בנתניהבעקבות אירוס 

נבקר באחת מהפנינות החבויות ממש במרכז נתניה! נצא 
 -לשיטוט קליל בעקבות אחד הפרחים המרהיבים והנדירים

 אירוס הארגמן!! 
הפרח המרהיב פורח לתקופה קצרצרה ככה שזו 

ההזדמנות לראות אותו בשיא יופיו והדרו. נשמע מה הקשר 
 .מיוחדת עונתית מפריחה ונהנה ��שלו לקשת בענן 

ק"מ, בדרגת קושי קלה  1.5 -אורכו של המסלול הוא כ
 .דק' הליכה( 3ישנה עלייה אחת של )

 .אינו נגיש לכסאות גלגלים
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 תל דור
נהנה מטיול יפייפה בשמורת הטבע נחל תנינים. 

 -בטיול נראה מפעל מים מרשים ועתיק במיוחד
נגלה מי בנה אותו? ולצורך איזו מטרה? כמובן 

כזה לא נוותר על הליכה בתוך אמת  שביום חם
המים המרעננת!! ואל תדאגו, התנינים ישארו 

ק"מ  2 -מחוץ לתחום המסלול מעגלי, אורכו כ
ברמת קושי קלה. מתוך המסלול המלא ישנו חלק 

ק"מ הנגיש לכסאות גלגלים. ניתן לשלב  1של 
 .הליכה בתוך אמת מים

 

 

 

 תל אביב

 אריק איינשטיין  בעקבותסיור מוסיקלי 
 הזמר שכולנו אוהבים,פס קול חייו של 

עם מדריך שמספר, מנגן  מרגש בסיור
 בגיטרה ושר יחד עם הקבוצה.

 

באחד סיורים עם מדריך שחקן 
שוק הכרמל /  שרונה -מהאתרים בעיר 

 יפו./  וכרם התימנים
דמויות היסטוריות מתעוררות לחיים 
נולדה ומספרות את סיפורה של העיר אשר 

 מהחולות.
 
 

 בליווי אקורדיאון  ביפו העתיקהסיור 
נטייל ונשיר בסמטאות הציוריות של יפו העתיקה. ביום או 

בלילה זוהי אחת הערים הרומנטיות והמעניינות בעולם. 
נשמע כמובן את סיפורי העיר המרתקת הזאת ששימשה 
כשער הראשי לארץ ישראל לאורך ההסטוריה. גן הפסגה 

רעמסס, הנמל, סיפורי תנ"ך, מצרים, יוון והתורכים ושער 
וכמובן לא נשכח את נפוליאון שגם הוא ביקר ביפו. הסראיה, 

מגדל השעון ואולי גם שוק הפשפשים הצבעוני והססגוני. וזה רק 
 על קצה המזלג עם נגיעות של אריס סאן וקזבלן
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 בליווי אקורדיאון ברחוב הירקון /ברוטשילדסיור 
 ם המדינה ותל אביבעם שירי קו

 
 ית תל אביב יפו גרמנ -המושבה האמריקאית

  ?רוצים להרגיש קצת אווירת חו"ל ?רמנית ביפו כבר שמעתםג –על המושבה האמריקאית 

-יקור באחד מהמקומות הקסומים והיפים בתלגרמנית הוא ב-סיור במושבה האמריקאית
קפיצה לכפר אירופאי קטן אביב, שהשתמרו בדרך פלא. ביקור במושבה מרגיש כמו 

ופסטורלי בו נטייל בין בתי העץ עם המרפסות הציוריות ובכנסייה המרשימה. נשמע סיפורים 
כחלק מהסיור ניפגש עם נגנית עוגב שתנגן לנו קונצרט פרטי ומיוחד   .מעניינים על פעם והיום

 מטר נגיש לכסאות גלגלים 800 -שעות, מסלול קצר של כ 1-2סיור שאורכו 
 

 בכל אחד מהסיורים בתל אביב ארוחת טעימות תשתלב מצויין

 

 

 ירושלים

 מוזאון המוזיקה
חוויה רב חושית של צלילים וצבעים 

 הדרכה של צוות מקסים. ב

המוזאון מרהיב ביופיו ומוצגים בו עשרות 
כלי נגינה המסודרים בחדרים המוקדשים 

 למדינות שונות ולכלים האופייניים. 
 
 
 
 

 
 עין חמד

נטייל לאורכו של נחל כיסלון 
הזורם לאורך כל השנה, 

נחצה גשרי אבן פסטורליים 
העוברים בין עצי דולב 

מרשימים וגדולים. נהנה 
מהנחל הזורם, מהירוק סביב 

והאדמה ובעיקר מהביחד. 
 900נבקר במבצר צלבני בן 

מצוי מבית בד עתיק ונגלה אילו ציורים מיוחדים השאירו לנו הצלבנים על קירות שנה בו 
 .המבצר. בטיול הפעלות רבות ביניהן בניית סירות מחומרים מהטבע והשטתן על מי הנחל

ק"מ( ונגיש ברובו לכסאות גלגלים, מתאים לאורך כל השנה ובמיוחד מומלץ  1.2-טיול קליל )כ
  .להגיע בשלכת בסתיו

 https://www.parks.org.il : אתר רשות הטבע והגניםמתוך צילום
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 טיולי ג'יפים

 ובהר סדום מעל ים המלח בגלבוע ועמק המעיינות
עם נהגי  של טיולים מודרכים לחוויה בטבענצא 

 , ג'יפים מנוסים
  בטיול מהנה ובטוח.

 
 
 
 

 
 במדבר יהודה

 טיולים מודרכים במשאיות ספארי
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 התמונות להמחשה בלבד  |   ט.ל.ח
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