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קטיף דובדבנים במטעי צפון הגולן, כוס קפה  -קחו לכם הפוגה זוגית ועלו אל הגולן לחוויה של שקט, טעמים ונופים

 מול הנוף, יין משובח מיקבי הגולן, אוויר ומרחבים. 

 )זוגות(

צומת ווסט לכיוון  978)כביש  משק לוימגיעים אל במטעי צפון הגולן.  זוגית של קטיף דובדבןבחוויה נפתח את היום 

)במטעי מושב שעל,  הדובדבן שבגולןלחאן וקטיף עצמי (, 052-4600465. 8:30-15:00בשעות:  ו' -צפון .ימים א'

 9:00-16:00ש'  –| ה'  054-7515166ד' בתיאום מראש בלבד -אחרי הכיכר בצומת וואסט לכיוון צפון. א' 978כביש 

הקטיף כולל אכילה חופשית במקום לצד תערוכת כלים חקלאים, ) הסמוך לעין זיוון בוסתן בראשיתלאו ללא תאום( 

בשל ההנחיות ולצורך מניעת התקהלות ותורים יש לבצע . פינות ישיבה מרווחות ומבחר דוכנים של תוצרת הגולן

 (. 04-6993610/12 -. לפרטיםwww.enzivan.co.il רכישת כרטיסים מוקדמת באתר: 

אל עמק החולה, החרמון ,דרום לבנון וסוריה. מדובר ללא ספק  מעלות מפסגת הר בנטל 360תצפית של נמשיך ל

-10:00)פתוח כל השבוע 'קופי ענן' באחת מנקודות התצפית היפות ביותר בצפון. תוכלו לעצור לקפה מול הנוף ב

16:00 .) 

גובה, טמפרטורה ואדמה  -. בגולן תנאים מיטביים לייצור יין משובחוטעימה של יין משובח ביקבי הגולן סיורלא נחמיץ 

בזכות תנאים אלה זוכים יקבי הגולן בפרסים יוקרתיים בקטגוריות היין השונות ברחבי העולם. אתם מוזמנים בזלתית. 

)כשר ונגיש יקב בהט דקות(, ב 40שך הסיור כ. מ10:00-16:00שבקיבוץ אורטל )פתוח שישי שבת יקב אורטל לבקר ב

)יקב מטר  יקב פלטרכשעה. ניתן להזמין פלטת גבינות, פיתות, סלטים ועוד( או -לנכים. כולל סיור מודרך וטעימות

אחרון -10:00שבת -)ב' שבצומת וואסט בר  K-כשר( שבעין זיוון. מוזמנים לעצור לצהריים ב -שבתוך יקב פלטר

אילן  - טיול ג'יפים,  050-8875507בתאום  טיול סגווי. אפשר להמשיך לחוויית אתגר וכיף זוגי לבחירתכם: הלקוחות(

חוות הבוקרים היוצא מ טיול סוסיםאו  04-6960483  רייזרים ,4X4 052-2513482 ג'יפוינט, 052-2703451 הדר

 .052-8514434במרום גולן 
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 להציע. מוזמנים להישאר ליום נוסף של שקט ובילוי זוגי.לגולן עוד מגוון חוויות 

( או 052-3261767עת יואב )בתאום מראש בגב בית הבד טויסטרנפתח את הבוקר בביקור במרכז המבקרים של 

(. נשמע על תהליך ייצור שמן הזית המשובח 04-6764169 9:00-14:00ו'  8:00-16:00ה' -)א' בית הבד ארץ גשורב

 פה בסרט קצר. של הגולן ונצ

ספא אתנחתא או ב 04-6761767)שבמצפה לשלום שבכפר חרוב )בתאום  ברוח על המים ספא זוגי מפנקנמשיך ל

 . 04-6761240)שבקיבוץ אפיק )בתאום באפיק 

 . מצפה לשלוםנעצור לתצפית נוף מרהיבה על הכנרת והרי הגליל מ

בבית הטבעוני של ( או 052-6788828של מיכל )בתאום  שולחן האוכלנתארח לארוחה ביתית נעימה ועשירה ב

)בתאום  ביקב הבוטיק טרה נובה( בכנף ונסיים בכוס יין טובה ובביקור 050-7668070)בתיאום מראש  רונית סימנה

 (.050-2277404בכנף )בתאום  יקב סקוריה( או ב054-3993514
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