חוגגים את החגים בגולן
מגוון פעילויות לכל המשפחה במהלך החגים ברחבי הגולן ,בואו לבלות איתנו.
פסטיבל "סביבה בסבבה" בפארק קצרין
במהלך חול המועד סוכות יתקיימו פעילויות שונות ברחבי הפארק :שחקני רחוב ,נגנים ,דיווש ירוק,
מוזיקה על חומרים ממוחזרים ,פעילות בנייה בבוץ ,סדנאות אקולוגיות ,סלסלות פיקניק אקולוגיות,
הלל חגיגי והרבה אווירה של סביבה .כל הפעילות בשעות היום ללא תשלום!!
בערבים מופעים בבית הכנסת העתיק:
רביעי  - 21:30 30/9ברי סחרוף במופע רוק מחשמל ₪ 100 ,במכירה מוקדמת
חמישי  -20:00 1/10מרק אליהו במופע אינסטרומנטלי קסום ₪ 60 ,במכירה מוקדמת
(המופעים בתשלום ,כרטיסים ניתן לרכוש בטלפון 04-6962412 :או באפליקציית מתנ"ס קצרין)
פארק וולקני אביטל
חול המועד ,ימים ג'-ו' ,29/9-2/10 ,שעות  -11:00-17:00סיור בפארק בכל שעה עגולה ,סדנת יצירה
לילדים ,משחק חידות ואתגרי ידע לכל המשפחה
ימים ג'-ה' -11:00-17:00 ,29/9-1/10 ,פיסול דמות ענק על קירות המחצבה.
ימים ד'-ב'  29/9-5/10בשעה  -20:00סיור ערב מלווה במיצג תאורה.
סיורים רכובים בגולן
במהלך חול המועד סוכות( ,יום רביעי  30.9ויום חמישי  )1.10יתקיימו סיורים רכובים מודרכים ברחבי
הגולן בשיתוף פעולה של תיירות גולן עם הרשות לפיתוח הגליל וחברת משקפת.
הסיור יצא מ 3-נקודות מפגש :בצפון הגולן -מרכז תיירות וואסט ,במרכז הגולן -כפר האמנים באניעם
ובדרום הגולן-קניון נוף הגולן בבני יהודה.
מנקודת המפגש נצא יחד ברכבים הפרטיים לסיורים בנקודות חן שונות ומגוונות .המחיר  ₪ 30לרכב
והחוויה אדירה.
בכל אחד מהמסלולים משולבות נקודות נוף ,טבע ,מים ,מורשת יהודית ומורשת קרב.
תחילת סיור בשעה  ,9:00סיום משוער בשעה  .17:00אוכל ושתיה למהלך היום באחריות המטיילים.
להרשמה ופרטים נוספים1-700-700-945 :
*ניתן לשלם במזומן למדריך ביום הסיור.
סיורים חווייתיים בבית הכנסת העתיק בעין קשתות (אום אל קנאטיר)
במהלך ימי חול המועד סוכות ,מדרשת הגולן מעמידה לרשות הציבור סיור חוויתי באתר כל שעה
עגולה .הכניסה לסיורים – חינם.
ימי פעילות :שלישי-חמישי  ,29/9-1/10ט"ז -י"ח תשרי ,בין השעות .11:00-16:00
לפרטים והכוונה050-7473274 :
פסטיבל חקלאות והתיישבות באגמון החולה
במהלך חוה"מ סוכות יתקיים פסטיבל חקלאות והתיישבות בו יהיו שוק איכרים ,דוכני הפעלה
לילדים ,הצגות ,מבוך תירס מכשולי ,מתחמי מיצגים ועוד...
ימים ג' עד ה' ,29.9-1.10 ,בין השעות  .10:00-15:00הכניסה לפסטיבל ללא תשלום.
פרטים נוספים בפייסבוק קק"ל https://www.facebook.com/kkl.org.il -
סוכות ב"בראשית דרך הפרי"
עונת קטיף התפוחים בעיצומה! זה הזמן המתאים ביותר לחוויה חקלאית במרכז המבקרים בראשית
פירות הגולן .בחול המועד סוכות תתקיים סדנת יצירה בסוכה ואתם מוזמנים להגיע עם המשפחה.
הסדנה תתקיים בתאריכים  29.9-1.10בין השעות.09:00-15:30 :
*מותנה בהזמנת סיור מראש במרכז המבקרים בראשית.
כל אורח שיגיע למרכז מבקרים בראשית ויאמר "פינק ליידי" יקבל  15%הנחה ממחיר הכניסה!

שעות הפעילות :ימים א'-ה' .08:30-15:30 :בשבתות וחגים – סגור .סיורים בשעות,09:15-11:00 :
.12:30-14:15
* ההנחה תקפה עד התאריך  .31.12.15הסיורים בתיאום מראש בלבד!
מטס סיום הקיץ -אירוע דאיית גלשני אויר במבוא חמה
ביום ו' ה 2.10.15 -האגודה הישראלית לגלישה אווירית מזמינה את הציבור הרחב ליהנות ממראה
מרהיב של שמיים צבעוניים פזורים בגלשני אויר הנראים כמו עפיפון ענק שאליו קשור אדם .הדאייה
מתקיימת על המצוק במבוא חמה ,כשממננו נשקף נופה המרשים של הכינרת עד להר תבור.
הגולשים ימריאו במהלך היום .שעות שיא הדאייה הן .15:00-19:00
במקום ינכחו נציגים מבית הספר לגלישה אווירית של ירון לוין ,שישמחו לענות ולהסביר על שאלות
המבקרים .במקום יהיו אזורי הצללה מהשמש ושתייה קרה.
הציבור מוזמן-הכניסה חופשית
"...כשפסיפס ושוקולד נפגשים"...
סיור עבודות פסיפס של האמן אריאל הירשפלד המפוזרות בביתו המדהים  ,משולב עם סיפור חיים
מרתק ומכירת שוקולדים טבעונים מעשה ידיה של אשתו ענבר .מתחברים לצבעים וטעמים.
בתיאום מראש (בסמס בלבד כי אנחנו חרשים) :אריאל 050-7264542
טיולי סתיו עם ג'ימי ג'יפ
נגמר החום הגדול ,האוויר נהיה נקי וצלול זהו הסתיו ,עם הענן....
הזמן המתאים ביותר לטיולי ג'יפים ,טיולי נופים ,תצפיות ,מים ופינות חמד נסתרות.
בחול המועד סוכות אנו מקיימים בג'ימי ג'יפ טיולי ג'יפים שבהם נהנים מהסתיו המתקרב ומיופיין של
תצפיות נוף מהממות.
להזמנת טיול התקשרו052-2543323 :
חאן אל-על מציג :טיול חמורים חוויה בלתי נשכחת!
נצא מחאן אל על שבאבני איתן רכובים על חמורים ,נרכב לאורכו של מצוק נחל אל על ,עד שנגיע
לנקודת תצפית מרהיבה של הנחל .את מהלך הטיול יוביל מורה דרך מוסמך .משך הטיול כ50-
דקות.
מחיר הטיול ₪ 90 :לחמור 2 ,אנשים לחמור -אחד רוכב ואחד מוביל ומתחלפים ( 15%הנחה על כל
הזמנה במהלך חול המועד סוכות).
לפרטים04-6602569 :
מרכז הרכיבה גיל גולן
חוגגים סוכות עם טיולים לכל המשפחה ,טיולי זוגות וטיולים ארוכים בנופים מדהימים ביקור במעיין,
בית מלאכה לגיטרות ,בית קברות לשבשבות ,אושפיזין וסוכה בישוב אלוני הבשן( .סגור בשבת).
לתיאום מראש052-8119505 :
סודות הזכוכית הקסומה בסטודיו מנדרינה
מוזמנים לשמוע סיפורים על סוד הזכוכית הקסום שנשמר במשך שנים -הדגמות של הכנת חרוזים
חיות וניפוח זכוכית .הביקור מתאים לקבוצה עד  12איש בתאום בלבד.
חנות הסטודיו פתוחה בחול המועד סוכות:
כל יום  ,9:00-14:00שלישי  9:00-18:00רצוף ,שישי וערב חג 9:00-12:30
פרטים נוספים באתרwww.mandarina.org.il :
לתיאום ביקור04-6763619 :
אוהבים ליצור? לצבוע? לעבוד בחימר?
סטודיו גמלא במרכז התיירות וואסט מזמין אתכם למבחר סדנאות יצירה -הנאה מובטחת!!!
ביקור +סרט  ₪15לאדם ,סדנת יצירה לכל המשפחה  ₪55לאדם ,סדנה זוגית  ₪160לאדם.
לתאום ולפרטים נוספים :איריס  052-4815007או gamla@barak.net.il

בנוסף ,רימונים ודבשיות -מתנה מיוחדת לראש השנה .מחיר מיוחד לוועדיי עובדים ולמזמינים
בכמויות.
סדנאות ציור אישיות בשמן על בד עם האמן דיאגו גולדפרב
הסדנא מתקיימת בסטודיו גלריה של דיאגו בנמרוד במהלך החגים .מחיר הסדנא כולל את החומרים.
משך הסדנא 3-4 :שעות.
לתיאום :דיאגו 053-4322983
חרסינה -סטודיו לפיסול קרמי
סדנאות קרמיקה בסגנון בוטיק מתקיימות בסטודיו במהלך החג מיום שישי ה 25.9-גם בימי חג ושבת.
מתאים לזוגות ,משפחות ,ילדים וקבוצות .הסדנא הנה בתאום מראש והיא כוללת יצירה בחומר קרמי
גם באמצעות אובניים וגם בעבודת יד ,צביעה ועיטור ,שריפה ומשלוח ישיר.
ההנחיה אישית ונמצאים בה רק המזמינים אותה ,באווירה ייחודית עם קפה וכיבוד.
לפרטים נוספים :טובה 052-8635937
חג שמח בכפר האמנים באניעם
אנו מזמינים את כל אורחי הגולן ותושביו להתארח בסוכות במסעדות הכשרות .וליהנות ברחבי
הכפר הציורי והרומנטי ,לחוות וליצור אתנו...
לפרטים נוספים :יפעת 052-4472798
בית הבירה פס חוגג  3שנים של עשייה
חמישי ,1.10.15 ,בשעה  20:30בקיבוץ גשור.
אנשים טובים ,אווירה טובה ,וכמובן בירה מקומית ,כולם מוזמנים!
לפרטים 052-4576109 :או 04-6764108
זיגל:
חוגגים סוכות ב"זיגל" ,מסעדת בשרים כשרה למהדרין באניעם.
מחוץ למסעדה ממוקמת סוכה גדולה כמיטב המסורת וחוויה גסטרונומית נפלאה .בתוך המסעדה,
גלריית אומנות ואווירה עיצובית מיוחדת במינה.
נשמח לראותכם בחוה"מ סוכות בין השעות .12:00-22:30
להזמנות ופרטים נוספים04-6999855 :
סוכות ביקב בזלת הגולן
יקב בזלת הגולן בקדמת צבי מזמין לסוכתו את המטיילים להכיר את יינות היקב ופעילותו במפגש
אישי ובאווירה טובה ומהנה .מרכז המבקרים פתוח בחוה"מס בימים:
שלישי ,רביעי וחמישי 9.00-17.00 :1/10 +/29-30/9
שישי 9.00-16.00 :2/10
ראשון  :4/10ערב שמחת תורה -סגור.
לתיאום הגעה04-6965010 :
"אושפיזין מקשטים" במסעדת הבקתה במצפה השלום
במסעדת הבקתה במצפה השלום נקיים פעילות "אושפיזין מקשטים" -פינת יצירה לילדים בה יכינו
ויוסיפו קישוטים לסוכה ,ההורים ייהנו מזמן איכות עם הבשר במחבת.
במסעדת הבקתה ברמות תעמוד סוכה גדולה לרשות הסועדים לארוחה כשרה ואיכותית באווירת
החג .בתאבון וחג שמייח.
להזמנת מקום :רמות ,04-6794016 -מצפה השלום04-6761637 -
חגים צוננים ומבעבעים עם יקב רמת הגולן

מרכז המבקרים של יקב רמת הגולן מציע לכם אתנחתא קרירה ומבעבעת במיוחד .סיור משפחות
ביקב (מספר פעמים ביום מוגבל) ההורים ייהנו מטעימת יינות מקצועית והסבר מרתק הילדים ייהנו
מציור ,צביעה וקרחון פרי טבעי.....
לפרטים והזמנות04-6968409/ 04-6968435 :
קסם הגולן ומסעדת ברוהאוס גולן במבצע לתושבי הגולן
במהלך חודש ספטמבר ייהנו תושבי הגולן מהנחות מיוחדות.
 20%הנחה באמצע שבוע ו 10%-הנחה בסופ"ש וחגים במסעדה .כרטיס שלישי חינם בקסם הגולן.
** ניתן בהצגת תעודת זהות בלבד.

לפרטים נוספים04-6963625 :
חג שמח אצל גיליס בית מדרש לבשר במושב נוב
בשרים מעולים בקצביה; - steak houseארוחות בשרים בימי חמישי ובימי חוה"מ סוכות
סדנאות בשר ליחידים וקבוצות.
הזמנות וברורים ,04-6763555 :פרטים נוספים באתרwww.gillis.co.il :
חווית אירוח מיוחדת בשאטו גולן
הביקור כולל סיור ביקב ,הסבר וטעימות .בימי הבציר תתקיים במקום פעילות לילדים :דריכה על
ענבים והכנת בקבוקי מיץ אישיים.
*הביקור בתשלום ובתיאום מראש *היין לא כשר
היקב פתוח בימים:
א'-ה' ,8:30-15:30 :שישי ושבת10:30-15:00 :
לתיאום ביקורים  050-5413816 :או 04-6600026
משפחת שאטו גולן מאחלת לכם שנה טובה ובעיקר הרבה יין טוב..
סאנבל אירוח דרוזי בעין קניה
מזמינים אתכם לחוויה אותנטית עם ארוחות דרוזיות ממיטב האוכל הדרוזי .סיורים בכפר כולל
פינוקים .בואו בשמחה.
בתיאום מראש050-3778850 :
משק לוי שעל -קטיף עצמי וטיולי ג'יפים
במהלך חודש ספטמבר הקטיף עצמי פתוח וניתן לקטוף פטל אדום ,סברס ,ענבים בטעם מנגו ,תות
שדה ,תאנים ,שיזף ומגוון ירקות .בנוסף ,אתם מוזמנים ליהנות מטיולי ג'יפים וספארי לילה במרחבי
הגולן ועמק החולה.
לפרטים :רוית 052-8633143
החוויה הדרוזית בגולן
מזמינים אתכם לקטיף עצמי של תפוחים במטעים בכפר בוקעתא.
המטעים ממוקמים בצפון הגולן ,אוויר קריר וצלול ,נוף מקסים ,ופרי טעים.
לפרטים :ראיד 052-8086330
ספארי חקלאי בקיבוץ אורטל
במהלך חול המועד סוכות יוצאים חוויה שונה ומיוחדת לכל הגילאים .סיור בעומק השטח החקלאי
של הקיבוץ עם משאית ספארי שתיקח אתכם לביקור ברפת ,במטעים ,בכרמים ובמרעי הבקר.
הסיור כולל טעימות יין מיקב אורטל ,פעילויות וצ'ופרים נוספים.
לפרטים נוספים04-6960808 :

סוכות בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים בגולן
אתם מוזמנים להצטרף למגוון פעילויות ואירועי סוכות במרחב גולן של רשות הטבע והגנים

הפלא של הנשר בשמיים
סיפור דרמטי ,נוף טרשי ומראות מרהיבים הנשקפים מהאתר -חוויות מרתקות בחיק הטבע ,כולל מפל
מים ועופות דורסים מרשימים הנוסקים בשמיים .גמלא הוא המקום ששכנה בו עיר שהוקמה במאה
השנייה ,בתקופת החשמונאים .במהלך חול המועד יתקיימו הדרכות על קרבות גמלא במרד הגדול
היכן :שמורת טבע גמלא.
מתי ,29/9-1/10 :שלישי-חמישי ,חול המועד
בשעות10:00-15:00 :
פעילות ללא תשלום .כניסה לאתר בתשלום .תושבי הגולן ומנויים ללא תשלום.
ג'ונגל על שפת הכנרת במג'רסה
בואו לשמוע סיפורים ומעשיות על חיות מרתקות ,ולשלב הליכה נעימה בתוך מימיו השקטים של ערוץ
נחל ציורי – חוויה רטובה לכל המשפחה.
היכן :שמורת טבע מג'רסה.
מתי ,29/9-1/10 :שלישי-חמישי ,חול המועד
שעות10:00-15:00 :
פעילות ללא תשלום .כניסה לאתר בתשלום .תושבי הגולן ומנויים ללא תשלום.
ארץ פלגי מים  -בשמורת תל דן
צאו איתנו למסע מופלא אל גן העדן והמעיין הקרסטי .הגדול במזרח התיכון ,בשמורה ריכוז חשוב
וייחודי של נופי מים ,צומח ,סיפורים היסטוריים וממצאים ארכיאולוגים בעלי חשיבות חובקת עולם.
בכל יום תוכלו ליהנות מפעילות בנושא אחר ומסיור מודרך לאורך פלגי המים.
היכן :שמורת טבע תל דן
מתי ,29/9-1/10 :שלישי-חמישי ,חול המועד
שעות11:00,13:00,15:00 :
פעילות ללא תשלום .כניסה לאתר בתשלום .תושבי הגולן ומנויים ללא תשלום.
מקדש ,אלים וחלילים במעיינות הבניאס
סיור אל מקורות הירדן המתחילים את דרכם במעיינות הבניאס .ביקור במערה גדולה ובמקדשים
המספרים על תרבויות רחוקות ,אלילים ונימפות .האל פאן ומעלליו ארמון הקיץ של המלך אגריפס.
כל זה טבול בצמחיה ירוקה ופכפוך מים.
היכן :שמורת טבע מעיינות הבניאס.
מתי ,29/9-1/10 :שלישי-חמישי ,חול המועד
שעות15:00 ,13:00 ,11:00 :
פעילות ללא תשלום .כניסה לאתר בתשלום .תושבי הגולן ומנויים ללא תשלום.
השביל התלוי בבניאס -השביל היפה בארץ
מסלול הליכה יפהפה ,מוצל ,קריר ונוח העובר בקניון בזלת בתוך נחל חרמון ,המוכר יותר בשמו
הבניאס ,ובליבו שביל תלוי .בואו לטייל ולהתפעל ממים שוצפים במפל הבניאס ,מצמחיית גדות
נחלים ומסלע מיוחד במינו.
היכן :שמורת טבע מפל הבניאס.
מתי ,29/9-1/10 :שלישי-חמישי ,חול המועד
שעות10:00-15:00 :
פעילות ללא תשלום .כניסה לאתר בתשלום .תושבי הגולן ומנויים ללא תשלום.
במבוכיי מבצר נמרוד
הנכם מוזמנים לסיור חוויתי מודרך ,במבצר אפוף מסתורין ,מול נוף עוצר נשימה שייקח אתכם
לאווירת ימי הביניים .במעברי סתרים ,אולמות מרשימים ,מגדלי שמירה ,מאגרי מים ועוד...
היכן :גן לאומי מבצר נמרוד.
מתי ,29/9-1/10 :שלישי-חמישי ,חול המועד סוכות.
שעות15:00 ,13:00 ,11:00 :
פעילות ללא תשלום למעט כניסה לאתר .תושבי הגולן ומנויים ללא תשלום.
עששיות בגן לאומי מבצר נמרוד
סיור עוצר נשימה לאור עששיות בלילה במעברי סתרים ,אולמות מרשימים ,מגדלי שמירה ומאגרי
מים באווירת ימי הביניים.

היכן :גן לאומי מבצר נמרוד.
מתי 28/9-2/10 :ימים שני-שישי חול המועד 19:30
מחיר מבוגר ₪ 50 :מחיר ילד₪ 40 :
מחיר מנויים מבוגר ₪ 45 :מחיר מנויים ילד₪ 35 :
הרשמה ב"כוכבית בטבע" *3639
תחנות מידע:
במהלך חול המועד סוכות יעמדו לרווחת המטיילים תחנות מידע בשטחים הפתוחים.
 ,29/9-3/10ימים שלישי עד שבת
 - 10:00-18:00בעין תינה
 - 09:00-17:00בג'ילבון (חניון מפל דבורה) ,נחל אל על (חניון המפל הלבן) ,זאכי ,חניון העיקול
בזוויתן ובכניסה לבניאס התחתון.

לפרטים נוספים ,מסעדות ,אטרקציות ומסלולים התקשרו אלינו 04-6962885
או בקרו באתר www.tourgolan.org.il
חפשו אותנו גם בפייסבוק "תיירות גולן"

