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12/2022   תושה בייקרי . 6מפה אזורית והעסקים המומלצים של זמן גליל מערבי - עמותה לקידום התיירות
מאפייה, קונדיטוריה ובית קפה
מול חוף אכזיב 072-3957620

  נועלוש . 7
בית קפה, קונדיטוריה, מעדנייה ומאפייה

כפר ורדים 072-3971230

  נור  . 8
מסעדה דרוזית גלילית אותנטית

ג‘וליס 072-3957686

קפה יודפת  . 9
בית קפה ומסעדה

מושב יודפת 072-3957542

  טורקיז  . 10
בית קפה ומסעדה עכואית

עכו העתיקה 072-3971189

  טופלו  . 11
מאפייה ובית קפה ללא גלוטן

תרשיחא 072-3970966

  שאטו דה רואה  . 12
מסעדה איטלקית גלילית, בר וחדרי אירוח 

במבצר צלבני
072-3971618 מעיליה

  אלערישה  . 13
מסעדה גלילית מול נוף מרהיב

072-3941160 ראמה

מיקה - כשטעם וריח נפגשים. 14
בית קפה וקונדיטוריה

קיבוץ אילון 072-3941158

  הדרל'ה . 15
מסעדת שף גלילית

אגם מונפורט מעלות 072-3941154

  סאמא    . 16
בר ומסעדת שף עכואית

עכו העתיקה 072-3971184

ומפגשי קולינריה סדנאות בישול

  שולה משתולה . 1
אירוח ביתי, אוכל כורדי אותנטי

שתולה 072-3970929

2 .  EAT גליל  
סדנאות בישול וסיורים קולינריים

072-3957568

  בריוש  . 3
קייטרינג וסלי פיקניק
נהריה 072-3957679

  בית אלפראשה  . 4
מרכז לסדנאות בישול עם נשים עכואיות

עכו העתיקה 072-3971182

  אביבה ח‘ורי  . 5
אוכל ביתי ערבי נוצרי
פסוטה 072-3971630

  אישו קפה  . 6
סדנאות קפה ואירוח ביתי

אשחר 072-3971661

  החוויה הדרוזית-סבתא מהא . 7
ארוחות דרוזיות אותנטיות וסדנאות בישול

חורפיש 072-3971470

  בית אל היסמין . 8
אירוח אותנטי עכואי וארוחות ביתיות

עכו העתיקה 072-3941151

  אורי צור   . 9
מטבח עונתי בביתו של שף וברחבי הגליל

מתת 072-3941150

  רותי וגילי מארחים מהלב. 10
אירוח ביתי בנימה אישית

יערה 072-3941140

  יערית- האמנות שבטעם  . 11
סדנאות אפייה 072-3941161

12 .  Sweet Moments  
אירוח ביתי, ליקוט וסדנאות אפייה בטבע

ג'ת 072-3941138
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 מרכז מידע JNF ארה"ב לעכו והגליל המערבי בניהולה של זמן גליל מערבי - 
עמותה לקידום התיירות 

מידע על מסלולים, חנות תוצרת גלילית, תערוכות מתחלפות ושירות לתייר
פתוח 7 ימים בשבוע

ראשון-חמישי 9:00-17:00 | שישי וערבי חג 9:00-14:00 | שבת וחגים 10:00-16:00
רח‘ סאלאח א-דין 168 עכו העתיקה | 072-3941110
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www.westgalil.org.il | לפרטים על אירועים, מסלולים ומה יש לעשות בגליל בקרו באתר או ברשתות החברתיות
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 חווית לינה

  תמר וגפן   . 1
מלון בוטיק ויקב גלילי

מצפה הילה 072-3971126

  משק חפר. 2
לינה כפרית, טיולי תומקארים וסדנאות

מצפה אבירים 072-3971193

  מלון האפנדי  . 3
חווית לינה אקסקלוסיבית, ספא וטיפולים

עכו העתיקה 072-3957615

  מלון בוטיק עכותיקה . 4
הכי חו"ל בארץ. לזוגות בלבד

עכו העתיקה 072-3941155

  האלא קאסטל  . 5
וילת אירוח בכפר וסדנאות אוכל

יאנוח072-3941137

מורי דרך

  אמנון גופר  . 1
מורה דרך 072-3971183

  איילת בר מאיר  . 2
מורת דרך 072-3971232

  עמרי אבידר  . 3
מורה דרך 072-3971678

  כרמית ארבל רומבק  . 4
מורת דרך 072-3971215

  גבי זהר  . 5
מורה דרך 072-3971612

  אופק רון כרמל. 6
מורה דרך 072-3971192

אבירמה האריס  . 7
מורה דרך 072-3941135

תיירות חקלאית

  לגעת בשדה  . 1
קטיף חוויתי לקבוצות ותוצרת עונתית טרייה

תפן 072-3971619

  צוף. 2
סיורים בטבע בעקבות עולמן של הדבורים,

דבש וממרחי בריאות
072-3957684

  חוות לקט. 3
חוויה משפחתית במשתלה אורגנית ובחווה 

אקולוגית
יעד 072-3941103

 אומנויות הבמה

  תיאטרון זיקית  . 1
תיאטרון חזותי וסדנאות 

תפן 072-3970930

  כפר המחול הבינלאומי . 2
להקת המחול הקיבוצית

קיבוץ געתון 072-3970884

  סדנת עוגבים  . 3
בית מלאכה ומרכז מבקרים, הרצאות 

ומפגשי אמן
יובלים 072-3941142

קוסמטיקה טבעית

  איה נטורל  . 1
קוסמטיקה טבעית על בסיס שמן זית 

בית ג‘ן 072-3957614

 אמנות ובעלי מלאכה

  סטודיו חסי נוה  . 1
צביעת בדים ומעשה טלאים
בוסתן הגליל 072-3971218

  אומניה  . 2
ריקוע ועבודת יד בעור

קיבוץ אפק 072-3957613

  דלית בן-שלום. 3
סטודיו למוזאיקה ופיסול בבטון

קיבוץ יחיעם 072-3957617

  וליד חורי - חרש ברזל. 4
פסוטה 072-3957562 נפחיה וגלריה,

5 .Art 192  
גלריה של נשים יוצרות גליליות

עכו העתיקה 072-3971190

6 .TIN-TIME  
סטודיו לאמנות, דמיון, קיימות

ומה שביניהם
גילון 072-3971600

  פיסול ורדה יתום  . 7
גלריה וסטודיו לפיסול

072-3941143 קיבוץ סאסא

  גלריה לאמנות עכו  . 8
גלריה גלילית לאמנות ישראלית

עכו העתיקה 072-3941141

יעל פיסול בחימר  . 9
סטודיו לפיסול, חוגים וסדנאות

קיבוץ כפר מסריק 072-3941136

יקבים ואלכוהול

  יקב שטרן  . 1
יקב בוטיק

קיבוץ תובל 072-3957695

  יקב משק אופיר  . 2
כרם ויקב בוטיק

אלון הגליל 072-3957567

  יקב כישור  . 3
כרם ויקב בוטיק

כישורית 072-3957565

  יקב ג'וליה  . 4
יקב בוטיק 

מעיליא 072-3941159

  בירה מלכה . 5
I. חצר בירה מלכה, קיבוץ יחיעם

II. סלון בירה מלכה, תפן
072-3971214

  מזקקת יוליוס  . 6
תזקיקים ומרכז מבקרים

קיבוץ חניתה 072-3957696

מסעדות ובתי קפה

  אדלינה. 1
מסעדת שף

קיבוץ כברי 072-3971715

  אלומה. 2
ביסטרו גלילי

תרשיחא 072-3970968

  לה פמפה. 3
מסעדת בשרים מעושנים

מצפה הילה 072-3971216

  אלמרסא. 4
מסעדה בנמל הדייגים 

עכו העתיקה 072-3971185

  קמ“ה. 5
בית קפה וחנות גלריה 

קיבוץ הרדוף 072-3971199

מחלבות בוטיק ותוצרת גלילית

  אלטו מחלבה כפרית    . 1
גבינות עזים, מעדניה, מאפיה ובית קפה 

קיבוץ שמרת 072-3957552

  שירת רועים ובית לגבינות  . 2
גבינות צאן ומעדנייה מקומית

קיבוץ לטם 072-3957566

  חוות רום- קרוב לאדמה . 3
מחלבת עיזים ומסעדת שף

כמון 072-3971468

  בוזה - פשוט גלידה. 4
I. תרשיחא II. קיבוץ סאסא

072-3957571

  אודט    . 5
בוטיק שוקולד וסדנאות

מושב רגבה 072-3957570

  עסל אלנור  . 6
מרכז מבקרים וחנות למוצרים מדבש

פקיעין 072-3957616

  ארגן בגליל. 7
חוויה מרוקאית ומרכז מבקרים

על כביש חוסן - פקיעין 072-3971463

  לה שוקוליטה. 8
ייצור שוקולד וסדנאות
פקיעין 072-3971238

  בית המלבי  . 9
מלבי גורמה וממתקים מסורתיים

עכו העתיקה 072-3971236

  ממתקי קשאש  . 10
עסק משפחתי לבקלאוות ולכנאפה 

מסורתיים בעבודת יד
עכו העתיקה 072-3941153
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עיצוב ולייף סטייל

  אורוקא. 1
תכשיטים בעבודת יד

עכו העתיקה 072-3971187

  מוזארט  . 2
בית פתוח לסדנאות יצירה מהים
אכזיב - נהריה 072-3941152

  אורנה רוטברט ניצן  . 3
סיורי סטיילינג תרפי בגליל
כפר ורדים 072-3941144

  אורה סומא בגליל  . 4
חווית אבחון בצבעים

שלומי 072-3941123

מקרא

 פעילות אתגרית

  הצנחניה. 1
מועדון צניחה חופשית

עכו 072-3970927

  אינדיגו - מרכז ימי שבי ציון. 2
שייט ספארי בסירות טורנדו, צלילה ומסעדת חוף

שבי ציון 072-3971127

  אתגר בהר  . 3
פארק חבלים אתגרי

קיבוץ סאסא 072-3971194

  טרקטורוני הצפון - אכזיב  . 4
סיורי שטח בנהיגה עצמית

אכזיב072-3941145

5 .TOP IL  
סנפלינג, טיפוס ופארק חבלים

072-3941134

 חוויה בטעם של פעם

  סוד הפלא הקיבוצי. 1
פעילות חוויתית בקיבוץ

קיבוץ כפר מסריק 072-3971564

  שלי-אן פלג. 2
Hands On Heritage סיורים

רחבי הגליל 072-3971617

  בית רימא. 3
מרכז תרבות, סדנאות וגלריה לאמנות

פסוטה 072-3971191

  מדאפה גלילית . 4
אירוח בדואי אותנטי, מרכז מבקרים

כעביה 072-3941156

סדנאותכשר

משלוחים ידידותי לילדים

סלי פיקניק ומארזיםטייק אווי | איסוף עצמי

אוכלאירוח ולינה


