
תיירות ן חיים ן1סגנ

iHBE

*v:<יג'

k -r

לצפון חשיפה
 בילוי, אפשרויות שד שפע מזמן המערבי בגליל טיול

 ריינג׳רים טיולי מוזיאונים, וצפרות, טבע סיורי היתר בין
 משובח אוכל וכמובן יצירה סדנאות מאתגרים, וג׳יפים

פריליקעיב יוליה / הגליל זמן טוב. ויין

mm

mm

.uל 1■

i

ט1^לכרל\אד ס;1צ'ל VITN־1

עמוד 1



עמוד 2



בלים?1א איפר.
בתרשיחא אלומה ביסטרו

 הגלילי־ הביסטרו פועל עשורים כשני כבר
 המיטב אה לצלחת ומביא הזה אירופאי

 הכנה טכניקות בעזרת להציע לגליל שיש
 כראשו העומד סוויטאת עלאא מוקפדות.

 עלעל אף על מתפשר לא שנה 15כ־ מזה
 כמובן), גלילי <זית שמן זילוף אף ועל
 גם שותף הוא אז - מוכר שלו השם ואם

 בגליל היא אף שנולדה בוזה גלידה כרשת
 וחומרי טריות רק לא ומייצגת המערבי

ושיתוף דו־קיום גם אלא משובחים גלם

 מדגים ליהנות תוכלו במקום אמיתי.
ובשרים. ים פירות טריים,

(alumabistro.co.il)

עכו מל1ב אלמרסא מסעדת
 השף והכיפי. התוסס מהשוק פסע נמצאת
 ובעקביות ידו תחת מנפיק מוסא עלאא
 היתר בין הים, טהרת על משובחות מנות
 על ים בפירות ממולאת עכאויה קובה
 מטוגן פריך קלמרי שחורים: עדשים סלט

 במו ילדים ומנוח דקות; בתוך שנושנש
צ׳יפם. אנד פיש

elmarsa.co.il((

Mina מסעדת
 לשקיעה שמרנו האחרונה הארוחה את

 היפים ואחר כעכו יפה הכי ולמיקום
 תיכוני ים האוכל Mina במסעדת כארץ,

 הרטבים הטכניקות, ההגשה, צורת אבל
 על אירופה. לגמרי הם והשילוכיס

 מגוון עלו ערביים בין בשעת השולחן
 שום לבנה מעושנת, טחינה כמו מזטים

 לשולחן הגיעו כהמשך רעננים. וסלטים
אינטיאס נתחי - דייגים לכנה כמו מנוה

 שרימפס מתובלת; עיזים לבנה מצע על
 מחבת בלסמי; וקרם רומאי ארטישוק עם

 ועוד. ומגוונת גדושה ים פירות
)MinaRestAcre (בפייבוק

ישביס? איפה
 ולינה צימרים של אדיר מגוון לצד

 שם אי טוב מקום שמור קיבוצית,
 רשת של ביער" דה "אסייג למלון בפסגה

c-hotels. טובל ידיים, רחב המקום 
 גם מלמעלה. הנוף על ומשקיף בירק

 ליהנות אפשר כאורחים מלאה כשהאחוזה
 יש וממרחבים. צלול מאוויר משקט,

 מבריכה אטרקציות, של שורה באסיינדה
 גולף מיני ילדים, מועדון ועד ספא דרך

ספורט, ומתקני
(c-hotels.co.il)

לדעת כדאי
 גליל זמן עמותת עורכת כשנה פעמיים
 נוסף מידע אזוריים. פסטיבלים מערכי

 המידע במרכז לקבל אפשר האזור על
 שבעכו. JNF לתיירים

)westgalil.org.il(
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מהשגרה לברוח
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 למשחק לצאת אפשר בקבע, לקיול וריגושים אקשן של נדבך עוד להוסיף כדי
 במבצרים, בפארקים, במדבר, ־ השמים כיפת תחת אבל בריחה תדר בסגנון

בסבע הבילוי את לכם שיקפיצו רעיונות כמה הנה ועוד, בסמסאות
פריליק־ניב ליה1י /

 פופולריים הפכו קווסטים או כריחה משחקי
 כישראל האוויר מזג ולמזלנו העולם, ברחבי

 - השנה כל כמעט בהם ליהנות מאפשר
 בסמטאות במבצרים, בפארקים, כמדבר,

 טכנולוגיים אמצעים כלי או עם ועוד,
 או עם המשפחה כל עם טאבלט), או (סלולרי
 - רגלי בטיול או גולף ברכבי חברים,

 מאתגרים בריחה לחדרי המלצות כמה הנה
הארץ. ברחבי ומהנים

אביב תל קווסע, דרייב אקו
 הל של הירוקה הריאה יהושע, בגני איפה?
 - Eco Drive Quest פועל גן, ורמת אביב

 המיועד גולף, ברכבי הווייתי בריחה מרחב
 ולחברים. למשפחות

 במסלול חידות פותרים עושים? מה
הפצצה את לנטרל במטרה הפארק ברחבי

 האיזון את ומצילים דן, גוש על המאיימת
 כתב מקבלים המשתתפים האקולוגי.

 חשמלי, גולף ורבב כלים ארגז חידה,
 תוך למשימה המסומנים בשבילים ויוצאים

 החי את מכירים הדרך על בשטח. ניווט
 גן בהן בפארק, החסד פינות ושלל והצומח

 טחנות, שבע אתר הטרופי, הגן הסלעים,
ועוד. גשרים

 Eco Drive Quest את משתתפים? איך
 יהושע בגני Tnppy חברת מפעילה

 ש״ח 115מ* הפורח), לברור צפונית (קצה
 חמש), מגיל למשתתף(מתאים

trippy.org.ii ובאתר 1700*700־412

צוקים נוף בריחה, מדבר
 האירוח מתחם בעלי לינצנברג, משפחת בני
מדבר הניווט משחק את פיתחו צוקים, נוף

 ופעילות טריוויה שאלות המשלב כריחה
 הניווט. תחנות בין מסע דרך ספורטיבית

 המשחק התיכונה. בערבה צוקים אזור איפה?
 והוא וקבוצות, זוגות למשפחות, מתאים
 הסביבה את להכיר למשתתפים מאפשר

 ההתיישבות, הצומח, החי, ואת המדברית
 המקומית. והמורשת ההיסטוריה

 השביליסטים מבקתת יוצאים עושים? מה
 בשלושה־ארבעה פני על ונעים צוקים בנוף

 צוקים אזור של הדרמטי בנוף קילומטרים
 פתרון כדי תוך זאת ובל התיכונה, בערבה
 השנה לעונות מותאמת ההונקה שעת חידות.

 השנה. כל במשך מתקיימת הפעילות אך
 מגיל למשתתף ש״ח 50 משתתפים? איך

 גדולות), לקבוצות מיוחד מחיר חמש(יש
 להוסיף אפשר באנגלית, לשחק אפשרות יש

uofzuqim.co.il ,08־6584748 ארוחות,

עמוד 4


