
 

 

 וטיול גיבוש יום חוויה 

 נופיי בראשית במדבר יהודה

 חוות ארץ כנען שטחב ריינג'רים נחל פרת

 באוטובוס תיירותי יציאה 08:00

 אדומים בקפה קפית על שפת אגם במעלהארוחת בוקר  09:00 – 10:00

 מסעדה הינה אדומים אגם קפית מסעדת.  (בהמשך)תפריט 

 במעלה פסטורלי אגם של בלבו הממוקמת כשרה חלבית

 .אדומים

 קפה בתי רשת שהינה קפית לרשת משתייכת המסעדה

 .הארץ ברחבי הממוקמות וכשרות חלביות ומסעדות

 רחבה מרפסת ולצידו מעוצב מודרני בחלל הוקמה אדומים אגם קפית מסעדת

 שירות, וחמימה נעימה אווירה, בסניף. והאגם שמיר פארק נוף אל המשקיפה

 מעלה וקהל קפית את כך כל המאפיינים משפחתיות ותחושת פשרות ללא

 .  והסביבה אדומים

 או עין מבוע בשמורת עין פרת מסלול קליל 10:30 – 12:00

 המפר נחל לו זורם יהודה מדבר של והצהוב החום בתוך

 נחל זהו. וירוק טורקיז כחול בצבעי המדבר שלוות את

 ומהווה השנה בכל שוצפת מעיינותיו שזרימת פרת

 עלינו יביא פרת נחל. החמים הקיץ בחודשי גם אטרקציה

כנס למים )למי י...ניתן יהיה להלא או נרצה אם בין שלווה

 שיחפוץ(



 טיול שטח בנהיגה עצמית –אתגר במדבר יהודה  14:00 – 12:30

 על יהודה במדבר "כנען" מאתר יציאה – עצמית בנהיגה מסלולים

  המלח ים  -כביש ירושלים

 עצמית נהיגה .מוביל מדריך וכוללים  רים'רינג ברכבי הנסיעה

 .המסלול במהלך)לבעלי רישיון נהיגה בתוקף( החלפה בנהיגה 

 המשתתפים כנען יעברו תחםבמ  תה, קפה, קרה שתיה, פנים קבלת לאחר

 . לדרך ויוצאים קצרצר נהיגה מבחן בשטח נהיגה ונוהלי בטיחות תדריך

  אוג נחל כיוון אל מזרחה חזק ונשבור הטוב מרוניוהש רכס של שיפוליו על ניסע

" המערה" אל יפיפה נחל ערוץ בתוך אתגרית בנסיעה נמשיך, האדיר וקניונו

 (.קדומה מאגורה)

 מצודת מול אל השומרוני רכס על ונחזור יהודה מדבר צפון על קצר הסבר נשמע
 . אדומים

 
 
 
 

 

 

 

 -(כקובץ מצ"ב )תפריט ארץ בראשית חאןבסעודת המלך דוד     16:00 – 14:45

 את המשחזרת מקראית הוחו היא בראשית ארץ

 .מקראית כחוויה אותם ומגישה, המקרא סיפורי

 אברהם עבד אליעזר את נפגוש בראשית בארץ

 המקום סיפור את נספר באוהל,  גמלים ואורחת

, המלך דוד, כנען בארץ אבינו אברהם מימי

  .אנו ימנו ועד המלך הורדוס, הנביא ירמיהו
 

 

 

 

 



דקות הליכה  10 –תצפית יפהיפיה מעל מנזר סנט גורג'  16:30 – 17:30

 מראה לעינינו נגלה בתצפיתיובילו אותנו לתצפית, להלן ציטוט של מטייל "

 בתוך הנחל ערוץ בתחתית ממש הבנוי המנזר של מרהיב

 " ! אמיתי פלא פשוט. הסלע

, יהיה מדהים להיות 23.2שקיעת שמש ב  17:32*

לבית  19:00בנקודת תצפית, אך נגיע חזרה לקראת 

 שמש

 

 

 

 ומצב כלי נגינה, מים בקבוק עם תיק, הגנה קרם, בכובע להצטייד מומלץ

 ...טוב רוח

על גמלים בחאן דקות(  5 -מהחנייה למאהל ) כקצרה רכיבה אפשרות *

 לאדם ₪ 17 –בראשית 

 

 ,בברכה  

 

 

 

 

 

 

 



 אגם אדומים" בוקר ב"קפית טתפרי

 למרכז השולחן.  family styleכל המנות מוגשות בסגנון

 תפריט בוקר:

 פוקצ'ת רוזמרין לוהטת מטבון המסעדה 

 דקקצוצים טריים  ירקות שוקסלט 

 סלט עשיר מרצועות ירק חתוך גס

 טחינה 

 גבינת שמנת 

 גבינת לבנה מתובלת 

  ה בולגריתגבינ

 גבינת קוטג'

 סלט טונה

 ממרח פסטו

 זיתים סוריים  

 ביצה מקושקשת

 ביצה מקושקשת עם עשבי תיבול טריים ובצל

 שקשוקה אדומה 

 ולסיום מתוק.... 

 עוגת גזר

 בראוניז שוקולד ואגוזים 

 שוקולד קינמון –קרואסונים 

 גרנולה, יוגורט ופירות טריים )אישי לכל סועד( -מוזלי 

 שתייה חמה 

 קנקנים של לימונדה/תפוזים/מים 


