עכו העתיקה – מחוץ לשגרה
יום חווייתי ומפתיע בעכו העתיקה
אנחנו מזמינים אתכם להיות מופתעים ,לגלות מחדש את עכו העתיקה ,להכיר אותה ולהתהלך בה
כמו תושבי המקום ולהתאהב בקסם המיוחד הקיים בה ביום ובלילה.
הצטרפו אלינו ליום סיור בעיר במהלכו נהנה מטעימות של האוכל המקומי ,ניפגש עם המקומיים,
נחווה חוויות ייחודיות ברחבי העיר כגון שייט בסירת מרוץ ,אקשן בלתי נשכחAction race ,
בסמטאות ודוכני השוק ,נהיה דוגמנים ליום אחד ונבקר בגלריות מפתיעות כולל קבלת מזכרת
אישית מידי אומן מקומי.
נשטוף את העיניים בקסמי העיר ופינות החמד הסודיות שבה עם אחד/ת ממורי הדרך המומחים
שלנו.
מוכנים?

בוקר
ליקוט מצרכים בשוק הססגוני לארוחת בוקר מפתיעה
בחלוקה לקבוצות נתור את דוכני וסמטאות השוק ב'ציד מצרכים' לארוחת בוקר משוגעת .ככל שתמצאו
מאכלים מיוחדים ומפתיעים יותר הרי זה משובח...

ארוחת בוקר עכואית במסעדת אלמרסא
לארוחת הבוקר ,ניפגש במסעדה מקומית ותיקה עם נוף קסום לנמל ,לסעודת בוקר של מלכים עם
התוספות שליקטנו.
נתמוגג מארוחת בוקר מפנקת המשלבת בין המטבח האירופאי והעכואי במסעדה המתבססת על חומרי
גלם מקומיים .המסעדה בעלת הריהוט האירופאי והמפות הלבנות ,משקיפה דרך חלונות גדולים על
חומות העיר ,הים הכחול וסירות הדייגים.

פעילות בוקר – בחירה בין שתי אופציות:
 – Action Raceפעילות גיבוש תחרותי וחוויתי בשוק וסמטאות העיר העתיקה
מורה הדרך עמרי אבידר ייקח אתכם למשחק תחרותי בסגנון המרוץ למיליון בעכו ,המיועד לחברות
ולארגונים בנבכי סמטאות העיר העתיקה ולמפגש מרתק תוך כדי המשחק עם הטעמים ,הריחות
והמראות שיש לעכו העתיקה להציע בנוסף למפגש עם אנשי עכו המיוחדים.
המשחק קליל ומפתיע ומצליח בכל פעם לחבר בין חברי הקבוצה ,להוציא מהמשתתפים צדדים חדשים
או פחות מוכרים ולשבור את הקרח ,הסבר על עכו בסיוע תחפושות ומתנדבים מן הקהל ,יציאה למשחק
המשימות בקבוצות והעלאת חוויות ומתן פרס לקבוצה המנצחת בסיום! המשימות מגוונות ומאתגרות.

דוגמנים ליום אחד -פעילות גיבוש חוויתי וגילוי נקודות עניין בעכו העתיקה
פעילות בלתי שגרתית ומפתיעה עם מורת הדרך כרמית ארבל .חלוקה לקבוצות בארבע תחנות צילום
בעיר :חומות עכו ,אולמות האבירים ,דוכני השוק וסמטה/פינה מיוחדת בעיר.
מטרת המשחק להוציא מהמשתתפים צדדים חדשים ומפתיעים של יצירתיות ,משחק ושיתוף פעולה תוך
הכרות וחוויה בעיר העתיקה של עכו וכמובן לסיים את המשחק עם מזכרת ויזואלית של הפעילות-
דוגמנים ליום אחד לשיתוף ומזכרת.
המשתתפים יחולקו לקבוצות במשימות צילום המשלבות את פינות החמד והאופי המיוחד של העיר
העתיקה יחד עם הטעמים ,המראות והמפגש עם המקומיים.
חלק מנקודות הצילום ישלבו תחפושות ואביזרים אופייניים לתחנה הרלוונטית וכך נגלה את הדוגמנים
שבכם.
יעשה שיתוף של התמונות וחבר השופטים יקבע את המנצחים בכל תחנה.
כמובן ,במידה ותחפצו ,ניצור מצגת של הפעילות המיוחדת שעברנו לשיתוף במדיה החברתית של
הארגון/חברה.
ולגבי כרמית ,תתאהבו בה מיד ,בטיוליה היא מחברת בין אנשים ,בעלת כישרון רב לגרום לכם לצחוק
בהדרכות תאטרליות ומפתיעות.

צהרים
בחירה בין שתי אופציות:
ארוחת צהרים בפלוקה  -מסעדת שף מקומית המתמחה במטעמי הים ומוצרי המקום והעונה
מסעדה ים תיכונית עם נשמה עכואית ,בניהולו של שף סעיד שאמי ,אצלו נפתח שולחן אינסופי כמו הים.
בכל יום מוקדם בבוקר ,סעיד מגיע לנמל במיוחד בשבילכם כדי לבחור את הדגים ואת פירות הים הכי
טריים והכי טעימים שיש .משם ,סעיד ממשיך לקצב כדי להגיש לכם את הבשרים העסיסיים ביותר ,ולא
שוכח גם לקפוץ אל השוק כדי לבחור את הפירות והירקות הכי בשלים ואיכותיים שיש  -בהתאם לעונה -
כדי ליצור את המנות המרהיבות שלו ,שיעלו בזו אחר זו על השולחן שלכם.

ארוחת צהרים עם שלי-אן פלג באחד הבתים של ותיקי עכו עם המטבח הביתי והסיפור האישי
שלי-אן פלג מתמחה בארכיאולוגיה ועתיקות ,בשימור מבנים היסטוריים ובמורשת תרבותית של ארץ
ישראל עם התמחות רבת שנים והכרות עם תושבי עכו מכל הזרמים והדתות.
נתלווה אליה לבית היפואי ,או הארמון יותר נכון ,של מרים.
ביתה המפואר ומאכליה של מרים מהפנטים .וחכו כשתשמעו את סיפורה המרתק של הרווקה
המוסלמית.
** הערה חשובה :במידת הצורך ניתן לארגן מנות כשרות ו\או ארוחה על טהרת הכשרות במסעדה
אחרת בעיר.

אחר הצהריים
סיור גלריות מודרך בעכו העתיקה
כעת הגיע הזמן גם למזון לנשמה.
נבקר עם מלווה /מורה דרך מקצועי במתחם גלריות ייחודיות וניפגש עם האמנים עצמם .תתכוננו להיות
מופתעים באמת.
נבקר בגלריה ייחודית של  10אמניות שחברו יחד ליצור ולהציג מגוון עבודות .לכל אחת עמדת תצוגה
אישית ,בה ניתן להבחין במיוחדות המתבטאת בעיצוב העמדה ,בבחירת החומרים לעבודות  -קרמיקה,
זכוכית ,נייר וחומרים ממוחזרים ,בטכניקות ,בסגנון ,במקור ההשראה ועוד..
משם נעבור לסטודיו "משמעות" ,סטודיו היצירה של מירן שביט וניסים בן אדיבה ,שני אמנים-יוצרים
שחברו יחד והקימו סטודיו פתוח לתכשיטים.
המקום מאפשר לאורחים הצצה אל עולם העשייה והחומר ולחוות מקרוב את תהליך היצירה של כל אחד
מהם עם הסגנון הייחודי והתשוקה ליצירה.
מירן מייצר תכשיטים ויודאיקה ממטבעות ישנים ,פשוט קסם בהיווצרותו ,וניסים יוצר תכשיטים מעוצבים
מכסף  925וממש מפיח רוח בחומר .כשתראו תבינו!
נבקר במרכז המבקרים החדש של עכו ,הספון במבנה עכואי ישן ששופץ לאחרונה .כאן נגלה תערוכה
מתחלפת של אמני הגליל המערבי ונתפנק בקפה/תה ובעיקר במיזוג\חימום (תלוי בעונה).

כמובן ,הכי חשוב ,נותיר זמן חופשי בשוק ובעיר העתיקה
אפשרות נוספת
שייט אקשן חווייתי בסירות טורנדו או סירה רגועה לעת שקיעה סביב חומות העיר
זמן לחלץ עצמות ולראות את עכו כפי שנראתה על-ידי אלפי מבקרים וכובשים כבר מימי רומא העתיקה,
הצלבנים ואפילו נפוליאון -דרך הים!
עכו מהים ,בתזמון עם השקיעה זה אחד המחזות המרשימים בארץ .גם אם אתם על סירה רגועה ובעיקר
אם אתם על סירת מרוץ "טורנדו" מהירה ומטורפת ,תחזיקו חזק ותזכרו לנשום מדי פעם.
ואיך אפשר בלי הפתעה מפנקת שתמתין לנו עם החזרה לנמל....

אפשרויות נוספות לדוגמא:
הצצה לסצנת הבוקר בנמל עכו ושיבת הדייגים מלב ים עם סעיד ממסעדת פלוקה
סעיד ממסעדת פלוקה יילווה אותנו לסיור קצר בנמל לחוויה בלתי נשכחת של עכו והדייגים שלה בשעות
המוקדמות של הבוקר .נפגוש את הסוחרים ונראה איך הדגים מגיעים מהים אלינו לצלחת ,כיצד סעיד
מחליט ובוחר את המוצרים שלו למסעדה .יחד עם סעיד תבחרו במקום את הדג האהוב עליכם ,אולי
תפגשו אותו בהמשך היום ...הכי טרי שיש כבר אמרנו?
ואולי סעיד יסביר וישכנע אתכם לנסות משהו חדש אפילו....
** כמובן ישנן שפע חלופות מוצלחות לצמחונים ,למי שאינו אוכל דגים ולשומרי כשרות.
סיור קולינרי בשוק עם נורית פורן -אפשרי לשלב במהלך היום בשוק או סיור ערב לפינות נסתרות.
נורית תוביל אותנו באהבה דרך הריחות ,הסיפורים והטעמים של השוק הצבעוני של עכו.
בסיור חוויתי מתובל במעדנים ריחניים ,סיפורים ומפגשים עם האנשים המעניינים שמרכיבים את האושר
והעושר של השוק .עם אוכל מגוון ושמח ,מיין ועד לחם ,מחומוס ועד גלידה ועוד הפתעות שנגלה בדרך...
אפשרות גם לסיור ערב ,כאשר השוק סגור ,ניכנס לבתי המקומיים ולבתי קפה ופינות נסתרות ,נגלה את
עכו של המקומיים ומה קורה בעכו כאשר השוק נסגר והתיירים נעלמים.....
סיור ליקוט תוספות לפיצה בתנור עצים עתיק
תכירו את אבו עדנאן ,האיש הקסום אשר מכין פיצות בפינה נסתרת בעכו בתנור אבן ועצים כבר 62
שנים.
נקנה את המצרכים ,כל אחד לפי טעמו האישי בשוק ,נגיע אל אבו עדנאן שיכניס לטאבון שלו את הבצק
ועליו המצרכים שכל אחד בחר ...מעדן!
דרינק על גג הבר החדש  Samaשל אלמרסא
לבעלי מסעדת אלמארסא בנמל היה חלום ,לפתוח באר איכותי עם נוף עכואי כדי ליהנות מעכו גם
בשעות הערב והלילה באווירה של חו"ל.
כאן נהנה מדרינק וחטיפים בשעות השקיעה על הגג של הבאר המשקיף ל"עכו של מעלה" באווירה
קוסמופוליטית עם ניחוח של חו"ל ,מקומיים ותיירים יחד ברגעים קסומים של סוף יום.
דרינק על גג האפנדי
ואם נוף של ים בשקיעה מטריף אתכם ,אנחנו נסדר לכם דרינק משובח על הגג של מלון האפנדי.
כל שנדרש מכם זה לעלות לגג ,כל שאר הפינוקים ,המשקאות  ,המוסיקה והשקיעה עלינו.
חללים לאירוע סיום האינסנטיב ,השקה או כנס עסקי
אנחנו מנהלים את מרכז המידע בעכו העתיקה ומומחים לעכו והגליל .יחד עם המדריכים האלופים ועם
וותיקי עכו המקומיים תמיד נשמח להציע ולהפתיע עם חללים מיוחדים ומקוריים לכל מפגש שתרצו לייצר
בעיר.
כולל אירועים בחלל המיוחד והמשוחזר של המרכז עצמו.
כמו גם בתוך בתים של מקומיים ,מסעדות ,אולמות וארמונות אחרים בעיר ,מבנים עם היסטוריה
וסיפורים ,עם נופים ומראות ייחודיים.

מה עשוי לכלול יום מחוץ לשגרה בעכו העתיקה
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ליקוט מצרכים בשוק לארוחת בוקר בנמל אל מול הים
פעילות אקשן :סירות מרוץ טורנדו לריגוש אולטימטיבי
משחק קבוצות תחרותי Action race -בסמטאות השוק
משחק משימות קבוצתי -דוגמנים ליום אחד
ארוחת צהרים מיוחדת:
באחת ממסעדות עכו הוותיקות
בבתי מקומיים או ארמונות עכו העתיקים
ארוחה כשרה
סיורי גלריות ומפגש ייחודי עם האמנים
שייט רגוע לעת שקיעה עם דרינק וחטיפים לחזות בפלא של עכו מהים
מפגש בוקר עם דייגי עכו בנמל בליווי שף סעיד
סיור קולינרי בשוק ופינות נסתרות עם נורית פורן
ליקוט מצרכים בשוק לפיצה לפי טעמכם  Do it your selfהיישר לתנור עצים של אבו עדנאן
דרינקים והפתעות בשקיעה על גג האפנדי או באר Sama
חללים ייחודיים לכנסים ,השקות ו\או סיום מיוחד ליום תמריץ מטורף.

אנו יודעים לארגן כמעט כל חוויה ופעילות מכל סוג בכל רחבי הגליל המערבי.
מפעילות שטח ,פעילות ים ,סיורי יין ואלכוהול ,מסעדות ,סדנאות בישול ואירוח ביתי מסורתי ,אמנות
ובעלי מלאה ,מחלבות ,בתי קפה ,טיפולים וספא ועוד...
אנו תופרים לכם את האינסנטיב המותאם עבורכם
https://www.westgalil.org.il/

לפרטים והתאמה אישית
טרוור גלאור
נייד058-5950756 :
מיילtrevor@westgalil.org.il :

