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קטיף דובדבנים במטעי צפון הגולן, סיור במבצר אמיתי,  פריחות בפסגת  -חוויית טבע מתוקה לכל המשפחה

 החרמון הקרירה ומתקני כיף ואקסטרים לילדים.

 )משפחות(

חוויה של טבע וטעם. מגיעים לאחד מאתרי הקטיף העצמי שלנו, מצטיידים בסלסלה, -קטיף דובדבן במטעי צפון הגולן

במושב אודם )כל השבוע  בחוות הסוס והדובדבןהדובדבן ופירות יער אחרים  -קוטפים וטועמים את מלך הפירות

(, 050-8450962|  054-2600130. 8:30-15:30)כל השבוע  בקטיף עצמי אודם(, 1-700-707-190. 8:30-17:00

בקטיף עצמי ( או 054-2600160. בתאום 9:00-16:00)עמק הבכא, מול קיבוץ אלרום. כל השבוע  בבוסתן של מוטי

-054. אמצע שבוע הקטיף פתוח לקבוצות בתיאום מראש בלבד. 16:00 -9:00)שישי ושבת בין השעות  אלרום

2600408  |04-6838016.) 

ר, נעצור לתצפית לכיוון עמק החולה, החרמון וגבול הלבנון. נעפיל . בטרם ניכנס אל המבצ למבצר נמרודממשיכים 

אל המבצר, נסייר באולמות ובמעברים סודיים ונציץ מחרכי הירי כמו אבירים אמיתיים! חפשו את סמל האריה הלוכד 

א שנה על ידי המוסלמים והו 700זהו סמלו של השליט הממלוכי בייברס. המבצר נבנה לפני כ -עכבר בציפורניו

 השתמר עד היום בצורה מרשימה. 

 ,(12:00-23:00)כל השבוע מסעדת מיקסטו  -נעצור לצהריים באחת המסעדות בכפר הדרוזי התיירותי מג'דל שמס

או אם תרצו המבורגר על  מסעדה בשרית  XOאו   Green Apple ,סגור(-, ג'12:00-21:00)כל השבוע  עין אלתינה

 . Burger placeהדרך 

ונהנה מאוויר הקריר שבפסגה.  בשבתות של חודש יוני מתקיימים סיורים מודרכים  החרמוןנמשיך בנסיעה קצרה אל 

שעה וחצי. הרשמה מראש באתר -. כולל עליה ברכבל. משך הסיור11:00,13:00בפסגת ההר )שבתות חודש יוני 

גוש את הדובדבן השרוע, את חדעד האינטרנט של אתר החרמון( כעת הפריחה הייחודית של החרמון בשיאה. נפ

הלבנון ועוד פרחים ייחודיים להר הגבוה והקר הזה. הילדים יוכלו ליהנות מפעילות במתקני האקסטרים החדשים 

 Sky Rider -מזחלות אקסטרים, רכבל ו -שנבנו כאן
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 ? למה שלא תיקחו לכם עוד יום לנופש וטיול משפחתי בגולן?!םנהנית

 -. נמשיך לקסם הפריאל פנינות החן הלא מוכרות של הגולןחוויה בלתי נשכחת של טיול ג'יפים נפתח את היום ב

–נסיעה ברכבת הקוטפים בין המטעים, קטיף עצמי של פירות קיץ )משמש, נקטרינה, אפרסק ,שזיף ,אגס ותפוח 

. 8:00-14:00, ו' 8:00-18:00ה' -בין נוב לאבני איתן. א'-תלוי בעונה( וסיור מודרך במטע ובבית אריזה )קסם הפרי

 (.052-8109713בתאום 

נעצור לתצפית על הכנרת והעיר העתיקה סוסיתא ונרד במדרגות אל המעיין המסתתר עין פיק. נקפוץ לטבילה ב

 בבריכה בין עצי התאנה.

יעם במושב אנ ש'מעלהב ( /2425101-053. 17:00-10:00)כל השבוע חיה בקפה נעצור לצהריים  לארוחה חלבית ב

במושב  בקתה( או בראנץ חלבי ב 050-5365218. עדיף לתאם מראש 8:30-17:00, ו'  10:00-21:00ה' -)כשר. א'

ה' -)כשר. א' בקתה(. אם אתם חובבי בשר מומלץ לאכול ב053-7360021בתאום  8:00-12:00ו -רמות )כשר. א

-04 12:00-22:00שבת -, ה13:00-21:00ד -במושב רמות )א מושבוצ( או ב053-7360021. בתאום 13:00-22:00

6795095.) 

הגולן. לאורך  חוויה ייחודית של סיור לילי בשטחים הפתוחים של דרום- בעקבות חיי הלילה בגולןנקנח בסיור לילה 

י החיים הדרך נביט ונאזין ליצורים שיוצאים רק לאחר השקיעה. בעזרת מגוון עזרים טכנולוגים עוקבים אחרי בעל

 (.beikvotnightlife@gmail.com 7322170-053)לפרטים והזמנה:  בסביבתם הטבעית

 : טיולי ג'יפים בדרום הגולן

  052-2543323| ג'ימי ג'יפ, גבעת יואב,  054-6883939סוף הדרך, אבני איתן, 

  054-2193101| קומזיץ, גבעת יואב,  050-2396220ג'יפ על רמה, גבעת יואב, 

 052-2983325| קסם הטבע, נוב,  052-8799333| טיולי איתן, מעלה גמלא,  052-8799333גמליורט, מעלה גמלא, 

  052-2417852פלגי בזלת, רמות, |  050-5209146ג'יפלוס, רמות, 

 

 

 

 

 tour@megolan.org.il-infoנשמח לקבל מכם משוב על הטיול שלכם בגולן, כתבו לנו ל: *

mailto:%7Cinfo-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/
mailto:beikvotnightlife@gmail.com
mailto:info-tour@megolan.org.il


 12900קצרין  175ת.ד. 

0185106-04  |6961844-04 | tour@megolan.org.il-info  

 golan.tourismאינסטגרם:  | תיירות גולןפייסבוק: |   www.tourgolan.org.il אתר: 
 

  

  

 

 

אז מה בתפריט? סיור צפון הגולן. סביב קטיף עצמי ב חוויה של טעם וטבע בצפון הגולן. טיול קליל וכייפי למשפחות

 בראשית.וסדנת שוקולד, עששיות ביער האגדות וקטיף הדובדבן בבוסתן 

 

צומת ווסט לכיוון צפון .ימים  978)כביש  משק לוימגיעים אל חוויה של טבע וטעם. -במטעי צפון הגולן קטיף דובדבן

 978)במטעי מושב שעל, כביש  לחאן וקטיף עצמי הדובדבן שבגולן(,  052-4600465. 8:30-15:00ו'  בשעות: -א'

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

)הקטיף כולל אכילה חופשית במקום לצד תערוכת כלים חקלאים, פינות ישיבה  לבוסתן בראשית הסמוך לעין זיווןאו 

צרת הגולן. בשל ההנחיות ולצורך מניעת התקהלות ותורים יש לבצע רכישת כרטיסים מרווחות ומבחר דוכנים של תו

 (.04-6993610/12 -. לפרטיםwww.enzivan.co.ilמוקדמת באתר:  

אל עמק החולה, החרמון ,דרום לבנון וסוריה. מדובר ללא ספק  הר בנטלמעלות מפסגת  360ממשיכים לתצפית של 

-10:00)פתוח כל השבוע  'קופי ענן'תר בצפון. תוכלו לעצור לקפה מול הנוף בבאחת מנקודות התצפית היפות ביו

לסרט קצר, סיור מתוק וסדנת שוקולד  –למפעל השוקולד דה קרינה בעין זיוון (. נסיעה קצרה תיקח אתכם 16:00

סגור. כשר -חג.בימי שבת ו09:00-15:00, ימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00-17:00ה' בין השעות -)כשעה, ימים א'

 למהדרין. בתאום מראש(. 

שבת -מאפייה קטנה המציעה מאפים משובחים ומפתיעים, וסלטים מפתיעים. )ג' -מטרלונעצור לצהריים בעין זיוון ב

 סגור. כשר למהדרין(.-, שבת11:00-18:00ו' -)א'פיצה וינו (  או ב9:00-15:00

הסיור מתחיל כל ערב כרבע שעה לפני שעת השקיעה ,נפגשים  -  לסיור עששיות מהאגדות ביער אודםבערב נצא 

מאוד מרשים שנפער בתוך יער אלונים קסום בו נצעד.  בג׳ובה הגדולה ביער אודם. הג׳ובה הגדולה היא שקע וולקני 

ה הסיור הינו סיור רגלי ממש בתוך תוואי היער, של כשעה וארבעים דקות עם סיפורים, הסברים על חיות היער, הצמחיי

 (050-6894560)בהרשמה מראש  שלו, תופעת הג׳ובה ועל הכוכבים
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 ? למה שלא תיקחו לכם עוד יום לנופש וטיול משפחתי בגולן?!םנהנית

הכולל צפייה בסרט קצר וסיור במעיין הקשתות ובבית הכנסת העתיק שנחפר ושוחזר בעין קשתות  נפתח בביקור

. יש להזמין 9:00-18:00| שבת:  9:00-16:00, ו׳ וערב חג: 9:00-17:00ה׳: -בשיטות טכנולוגיות מתקדמות )א׳

ר מעל גיל הכניסה והסיור באתר מחויבים בלבישת מסכה לכל מבק https://einkeshatot.org.ilכרטיסים מראש 

באבני איתן חוויה של שעה ורבע לפחות המתחילה בסרטון קצר ברפת הרובוטית  לחוויה מוווווצלחת.....נמשיך  (.7

"מהחליבה ביד ועד לרובוט שחולב לבד", צפייה ברובוט החולב ובפרות המחליטות מתי מתאימה להן החליבה, 

ם על חריצות והתמדה ומשתה שוקו עסיסי לרוויה. הגמעת עגלים מבקבוק יונקים, חביצת חמאה בעקבות סיפורי

 (.050-4060311הסיור מתנהל באולמות ממוזגים ואסתטיים. )לא כולל שישי שבת. בתיאום מראש בלבד 

בגבעת  דודיסאו ב , (8:00-13:45,ו'  8:00-20:45ה' -שבקניון נוף גולן בבני יהודה  )כשר. ב' הנחתוםנעצור לצהריים ב

-בחיספין )חלבי כשר. א' /שימיס( 052-2964040. 8:00-22:00ה' -א'ת ומסעדה בשרית. כשר .יואב )מסעדה חלבי

ה' מהצהרים עד  -ארוחות לאיסוף בימים א' tog)גיליס  גיליס( או ב058-7804278 11:00-15:00, ו' 10:00-21:00ה' 

. מסעדת הבשרים של 054-6646955/ הודעה:  04-6763555בכפוף לזמינות. איסוף לפי הזמנה מראש:  17:00

 (04-6763555בהזמנת מקום:  -גיליס במושב נוב מארחת בימי חמישי

מיצג ערב תופעת טבע בפארק נח בלמסלולי המים שבצל טחנות הקמח וצמחיית הנחלים  ונק פארק הירדןנמשיך ל

מסלול המואר ע"י מנורות קטנות  אשר מתחיל בעץ השקמה העתיק. המסלול מורכב משבע תחנות בהן  -הירדן

לומדים על הגחליליות, מקבלים טיפים לחיים טובים על ידי צב, רוקדים עם זיקית ושומעים את החוויות הקסומות של 

לול שומעים את נחל הירדן שוצף וקוצף ומוסיף לחוויה החושית. )בהרשמה אבני הבזלת העתיקות. לכל אורך המס

 . משך הסיור כשעה(. tyarden@megolan.org.ilאו  050-6912481מראש 
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