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הספק

פעילות ומתקנים

עלות

פרטים

שומר איש קשר
שבת
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חלום
עולמי

ספורט ימי ,חוף רחצה מוכרז,
טיולי ג'יפים וטיולי סוסים

טורנדו –  ₪ 30לאדם
בננה  /אבוב  /קרוסלה –  ₪ 42לאדם
ג'יפים  ₪ 45 -לאדם לסבב אחד של  40דקות.
סוסים –  ₪ 80לאדם ל 40 -דקות
כניסה לחוף מוכרז –  ₪ 20לאדם

ספורט ימי :שיט טורנדו ( 12-15דק') ,בננה  /אבוב
 /קרוסלה ( 12-15דק')
טיולי ג'יפים – כל ג'יפ עושה לפחות  2סבבים ,כל
סבב כשעה.
טיולי סוסים – כל טיול במשך כשעה.
חוף רחצה מוכרז כולל מציל

V

אלעד

,050-7320400
050-7949575
(מאור)

אינדי
פארק

שייט בירדן במבחר כלים (קאנו,
קייאק ,סאפ ,סירות פדאלים).
טיולי אופניים לירדן ההררי או
לאגמון החולה.
אטרקציות (קיר טיפוס מפל ,חץ
וקשת מקצועי ,כדורסל מים,
כדורגל מים ,כדורגל שולחן ,פינג
פונג ,הוקי אוויר).

שייט בירדן  ₪ 59לאדם
שייט  +טיול אופניים ₪ 90
שייט  +אטרקציות ₪ 70
טיול אופניים ₪ 50

שייט – כשעתיים
שייט  +אטרקציות –  4שעות
שייט  +אופניים –  3שעות

V

0504063144
לירז

053-7700772
ירון

מרכז
קנדה

החלקה על הקרח משטח
אולימפי
אי ג'אמפ  +קיר טיפוס  +קליעה
לסל  +בריכת ספוגים
בריכת שחיה מקורה  +בריכה
חיצונית  +ג'קוזי
מתחם באולינג  10מסלולים
כולל מוסיקה לבחירה
סימולטור נהיגה
מיצג רב חושי  7מימדים

 2אטרקציות  ₪ 79לאדם.
 3אטרקציות  ₪ 94לאדם.
 4אטרקציות  ₪ 108לאדם.
הכל כלול  ₪ 118לאדם.

מעבר לפעילויות שמתומחרות כל מי שיגיע דרכנו
יקבל :ביליארד  +טניס שולחן  +אולם ספורט
כדורסל (אפשרות לכדור עף)  +מגרש כדורגל +
חדר כושר  +שתיה קרה.

שרה כספי

/ 04-6098706
/ 054-3399833

ראש
הנקרה

ביקור בנקרות ,רכבל ,אופניים,
סיור עששיות

כניסה לאתר כולל רכבל  +סיור בנקרות +
מיצג אורקולי –  ₪ 26לאדם
אופניים כולל כניסה לאתר ₪ 50 -
סיור עששיות כולל כניסה לאתר ₪ 36 -

קיימת אפשרות ללינה במקום באולם סגור כולל
מזרונים ,שירותים ומקלחות עם מים חמים.
מינימום תלמידים בלינה .50 -

אופניים – כשעה נסיעה על טיילת החוף .עד 50
תלמידים לסבב.
סיור עששיות – סיור מודרך בנקרות .מינימום 50
תלמידים וחובה להגיע עם מאבטח חמוש בעל
תעודת מאבטח בתוקף.

לימור

073-2710100
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פיינטבול
הגושרים
אבו קייק

פיינטבול  -משחק אקסטרים
בכדורי צבע.

 ₪ 80לאדם ( 100כדורים)

המקום זמין לעבודה גם בלילה .לתאום מול נציג
האתר.

V

אבי

,050-5473508
054-9928088

שיט קייקים ,ג'יפים ,לינת שטח

שייט קייקים  ₪ 34לאדם
טיול ג'יפים  ₪ 650 -לג'יפ לשעתיים

המחירים כוללים כניסה לפארק הירדן ,בלינת
השטח שירותים ומקלחות עם מים חמים

V

סיון

04-6921078

רפטינג
נהר הירדן

קיייקים ,אופניים ,ג'יפים ,קיר
טיפוס ,אומגה ופיינטבול

שייט קייקים  ₪ 32 -לאדם.
אופניים רגילות  ₪ 50לרוכב ל 90 -דקות.
אופני שטח חשמליים  ₪ 75לרוכב ל90 -
דקות.
ג'יפים  ₪ 45לאדם לטיול של שעה.
שייט קייקים  +אומגה  ₪ 42 -לאדם.
פיינטבול –  100( ₪ 70כדורים)

אפשרות לסגירת מתחם עם אומגה ,קיר טיפוס
וירי מטרות בכדורי צבע .טיולי אופניים  -לקבוצה
מעל  20איש מלווה ע"י מדריך בראש ורכב ליווי
מאסף .משך טיול האופניים כשעה וחצי .ג'יפים
  ₪ 45לאדם לטיול של שעה .מינימום  2סבביםלג'יפ .בלינת השטח אין מים חמים במקלחות.

V

ישראל

,04-9007000
054-7744700

חוף שלדג

ספורט ימי (בננה) ,חוף מסודר

 ₪ 80לאדם

ספורט ימי (בננה)  15דק' לכל אדם ,חוף עם
מדשאות מוצלות (החוף לא מוכרז לרחצה),
מתחם מנגל ,שתיה קרה (מים ולימונדה) חופשי,
משך שהיה בחוף כולל פעילות עד  4שעות לכל
קבוצה.

גרציאלה
050-5767761

רמי
053-6787920
יאיר
050-5207240

אקווה כיף

פארק המים הצף בחוף גנים
בכנרת
מתקני הפארקים כוללים
טרמפולינות ,כיפות ,מקפצות,
גשר מכשולים ,סולמות ,קיר
טיפוס ,נדנדות ,מאנקי בר,
מגרש משחקים ימי עם כדור עף,
כדור מים ,מירוצי שליחים ועוד

 ₪ 40לאדם

הפארק ממוקם בחוף מוכרז וכולל מצילים

עמי

054-4578834

V
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טרקטרוני
דישון

טיולי רייזרים ,ריינז'רים,
טומקארים

 ₪ 95לאדם לסיור אחד

ריינג'רים –  23רכבים *  3נוסעים ,סה"כ 69
טומקארים –  5רכבים *  2נוסעים ,סה"כ 10
רייזרים –  4רכבים *  4נוסעים ,סה"כ 16
כשעה וחצי סיור.
קפה ,תה צמחים ועוגיות במהלך הסיור.
ליווי של מדריך מקצועי לכל  4רכבים.
יש להצטייד ברישיון נהיגה.

V

סטייסי /
שובל

,04-6950441
050-5441773

טרק ים

שייט אקסטרים בסירות טורנדו,
ג'יפים ,אופניים

אפשרות מס'  .1 - 1שייט אקסטרים בסירות
טורנדו בשמורת הטבע אכזיב הכולל סיור ימי
מודרך  15-20דקות לכל סירה .2 .טיול ג'יפים
בגליל המערבי או טיול אופניים מודרך .כשעה
טיול לכל סבב .עלות –  ₪ 120לאדם
אפשרות מס'  .1 - 2שייט אקסטרים בסירות
טורנדו לראש הנקרה הכולל סיור ימי מודרך
בשמורה הימית  30דקות לכל סירה .2 .טיול
ג'יפים בגליל המערבי או טיול אופניים מודרך
כשעה לכל סבב .עלות  ₪ 140 -לאדם
אפשרות מס'  - 3שייט סירות טורנדו לאיי
אכזיב וסיור ימי מודרך  15-20דקות לכל
סירה .עלות –  ₪ 55לאדם
אפשרות מס'  - 4שייט סירות טורנדו לראש
הנקרה וסיור ימי מודרך  30דקות לכל סירה.
עלות –  ₪ 85לאדם
אפשרות מס'  - 5טיול ג'יפים מודרך כשעה
טיול .עלות –  ₪ 65לאדם
אפשרות מס'  - 6טיול אופניים מודרך על
שפת הים לאורך שמורת הטבע אכזיב ולראש
הנקרה כולל מדריך מלווה ורכב ליווי צמוד
משך כל טיול כשעה וחצי .עלות –  ₪ 65לאדם

בפעילות הכוללת שיט .1 :הפעילות כוללת פינת
מרגוע ומתחם הצללה ,שמשיות ,כסאות ,משחקי
חוף ומים קרים למשך זמן הפעילות .2 .לקבוצות
גדולות ניתן לצאת כ 30-משתתפים בו זמנית ב3-
סירות.
מינימום  40משתתפים

V

אלדד

,050-9823671
04-9823671
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הפארק
התלמודי
בקצרין

פעילות משולבת ערכית
וחווייתית בחבילה אחת!
סיור מודרך וחוויתי בבית הכנסת
העתיק ובכפר התלמודי (חוויה
מיוחדת – תפילה בביהכנ"ס
העתיק) .אפשרות לסיור עששיות
לילי.
שייט קייקים ברפטינג נהר הירדן.
טיול ג'יפים חוצה נחלים
רחצה בחוף כינר.

חבילה  - 1פארק קצרין סיור מודרך וחוויתי
(ותפילת שחרית או מנחה) בבית הכנסת
העתיק ובכפר התלמודי  +קייאקים ברפטינג
נהר הירדן ( מינימום  40משתתפים) ₪ 44 :
לאדם.

שייט הקייקים יבצע רק בשעות שלפני או אחרי
שעות הפתיחה לשמירת הצניעות.
ג'יפים – משך הטיול כשעה.
כינר – אין הגבלה למשך השהיה בחוף.
הפעילות בסבבים.

שומר איש קשר
שבת
V

אבינועם

טלפון
053-7243601

חבילה  - 2פארק קצרין סיור מודרך וחוויתי
(ותפילת שחרית או מנחה) בבית הכנסת
העתיק ובכפר התלמודי  +טיול ג'יפים חוצה
נחלים  +רחצה בחוף כינר (נפרד) מינימום 80
משתתפים  58 :ש"ח לאדם.
חבילה  - 3פארק קצרין סיור מודרך וחוויתי
(ותפילת שחרית או מנחה) בבית הכנסת
העתיק ובכפר התלמודי  +קייאקים ברפטינג
נהר הירדן  +טיול ג'יפים חוצה נחלים ( מינימום
 80משתתפים) ₪ 88 :לאדם.
סיור עששיות לילי וקסום וייחודי ברחבי הכפר
העתיק בקצרין ,כולל שחקן ונגן ,תה חם
ועוגיות (מינימום  80משתתפים) 49 :ש"ח

אתר
החרמון

רכבל אל פסגת החרמון ותצפית
מרהיבה על הגולן ,הגליל והלבנון.
מזחלות אקסטרים.

כניסה לאתר חינם ,רכבל  ,₪ 38רכבל +
מזחלת אקסטרים ₪ 58

לתאום מול נציג האתר .המעבר ממחירי חורף
למחירי קיץ תלוי המצב מזג האוויר ובזמינות שלג
באתר .יש להתעדכן מראש מול האתר במחירים
התקפים למועד הטיול.

מיקי

,052-2794618
04-9007500

אגם
מונפורט

החלקרח
קרטינג
בריכת שחיה
סגוואיי
שייט
לינת שטח

החלקרח  ₪ 40לאדם לשעת החלקה
קרטינג  ₪ 38לאדם לכ 10 -דקות נסיעה
סגוואיי  ₪ 40לאדם לכ 20 -דקות
בריכת שחיה  ₪ 20עד  100איש ₪ 15 ,מעל
 100איש
שייט באגם  ₪ 10לאדם לכ 30 -דקות

ניתן לסגור את כל האתר ל 500 -איש.
ניתן לסגור רק את אולם ההחלקרח גם בפחות
אנשים.
ניתן לסגור את הבריכה ל 4 -שעות לקבוצות
גדולות.
לתאום מול נציג האתר.

עליזה

,04-9574004
04-9573513
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חמת גדר

מעיינות מים טרמומינרליים
חמים .עמדות ג'קוזי ,תותחי מים,
בריכת בועות ענקית ,מפל מים
חמים" ,ספלאש" – בריכות מים
קרים עם מגלשת אקסטרים

 ₪ 38לאדם

ניתן לקבל את הפעילות משעה  22:00עד 01:30
בעלות של  ₪ 8,500ל -עד  200איש ,ובעלות של
 ₪ 40לכל אדם נוסף.
ומשעה  01:30עד  05:00בעלות של  ₪ 10,000ל-
עד  200איש ,ובעלות של  ₪ 40לכל אדם נוסף.

אורין,
ניסים

,04-6659917
052-5254880

לונה גל

פארק מים גדול ,בריכות
אקסטרים ,בריכה אולימפית,
מבחר מגלשות ,מסלול אבובים.
אפשרות ללינת שטח.

כניסה  ₪ 49לאדם

לינת שטח ללא אוהלים .יש שירותים ומקלחות עם
מים חמים.
שימו לב! יש לתאם מראש מול הספק ימים ושעות
של רחצה נפרדת.

יורם /
יפעת

/ 050-2022333
052-6968069

מעיין
הגושרים
רוב רוי

שייט קייקים ,לינת שטח

שייט קייקים  ₪ 30לאדם

לינת שטח ללא אוהלים .יש שירותים ומקלחות עם
מים חמים

ירמי  /שני

,050-3791608
054-6693363

שיט בסירות קאנו אינדיאני ,בניית
רפסודה וביצוע משימות ,חציית
הירדן על גשר הימלאיה ,טיול
ג'יפים.

שיט בסירות קאנו אינדיאני  ₪ 30לאדם
לשעה וחצי
בניית רפסודה וביצוע משימות  ₪ 59לשלוש
שעות
חציית הירדן על גשר הימלאיה ₪ 25
(מינימום  40משתתפים)
טיול ג'יפים  ₪ 650לג'יפ לטיול של שעתיים

מעיין

052-8881172

שייט קייקים

 ₪ 29לאדם

האתר סגור לקבוצות מ 24 -ליוני ועד  30ביוני.

לאה

054-9541254

שייט קייקים  ₪ 36לאדם
טופ רופ (כל האטרקציות) ₪ 45
אומגה או קיר טיפוס ₪ 18
סרט תלת מימד – רפטינג ₪ 12

האתר סגור לקבוצות מ 24 -ליוני ועד  30ביוני.

רז

054-2126199

קייקי דג
על הדן
קייקי כפר קייקים ,טופ רופ  -פארק אתגרי
(אומגה ,קיר טיפוס ,גשרי חבלים,
בלום
חץ וקשת) ,לינת שטח

בוטיק
השוקולד
דה קרינה

מפעל לייצור שוקולד איכותי
ברמת הגולן.
סיור חוויתי הכולל :הקרנת סרטון
על היסטוריית השוקולד ,ביקור
במרכז המבקרים ,סדנה להכנת
שוקולד ,טעימות שוקולד מסוגים
שונים.

 ₪ 44למשתתף

כל משתתף מקבל ערכה אישית ליצירת שוקולד
במקום .בהכשר בד"צ מנצסטר

V

לימור

054-2516600
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טורנדו
ספינת
הגלים
האדומה -
עכו
פארק דייג

ספינות טורנדו מהירות מנמל עכו

שיט במשך  17דקות  ₪ 34 -לאדם
שיט במשך  25דקות  ₪ 55 -לאדם

קיימות  2סירות של  18איש כל אחת  +סירה
גדולה של  31איש

דייג ,שייט ,רכיבה על סוסים,
טיולי ג'יפים

מחיר כניסה לאדם  15 -ש"ח (בהזמנת 2
אטרקציות ,מחיר הכניסה יהיה  .)₪ 5דייג
באגם – השכרת חכה  +פיתיון  30 -ש"ח
לשעה .רכיבה על סוסים -טיול סביב האגם
–  25ש"ח .שייט באגם–בסירות משוטים 4-5
אנשים בסירה 1/4 ,שעה 10 -ש"ח לאדם.
טיולי ג'יפים  -שעתיים  750ש"ח לג'יפ של 7
מקומות.

אגם דייג טבעי בתוך  25דונם של מרחבים ירוקים,
בעלי חיים ומים זורמים ,שייט בסירות משוטים,
רכיבה על סוסים ,טיולי ג'יפים ,פינות ישיבה
מוצלות ועוד .קיימת אפשרות של לינת קמפינג-
בתיאום מראש!

לידו

שיט על הכנרת

 ₪ 25לאדם

שייט של  45דק' נטו (על המים ,לא כולל כניסה
ויציאה) ,מבחר ספינות בגדלים של  120איש150 ,
איש ו 450 -איש .גודל הספינה ייקבע בהתאם
לגודל הקבוצה .סגנון מוזיקה לבחירת הקבוצה.

רענן
באופן

טיולי אופניים

 ₪ 45לאדם

יציאה מלהבות הבשן .משך הפעילות  3שעות (כ-
 2שעות רכיבה נטו) .כולל מדריך רוכב מקדימה
ורכב מאסף מאחורה.
לתלמידים עד גיל  ,18על כל  15תלמידים צריכים
מלווה רוכב מבוגר אחד מטעם המוסד.

צוק מנרה

רכבל ,מגלשות ,סנפלינג ,רכבת
הצוק

רכבל בלבד  ₪ 46 -לאדם
רכבל  +מגלשות –  ₪ 61לאדם
רכבל  +רכבת הצוק –  ₪ 61לאדם
רכבל  +מגלשות  +רכבת הצוק –  ₪ 77לאדם
רכבל  +מגלשות  +סנפלינג –  ₪ 118לאדם

אפשרות ללינה  55חדרים .מחירי אנ"א מינוס
.10%
באוגוסט ,יש לתאם מראש הגעת קבוצות.
רצוי להגיע לפני השעה  9:00או אחרי .17:00

שומר איש קשר
שבת

V

V

טלפון

חסן /
אליאס

/ 054-8104127
050-4233329

שלומי

058-322-2952

סיון  /יעל

04-6710800

רענן

,04-6903769
052-2839361

סמדר

,052-3798817
,04-6906909
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פעילות ומתקנים

עלות

פרטים

שומר איש קשר
שבת
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סקי
בגלבוע

אתר הסקי המלאכותי היחיד
מסוגו בישראל.
האתר ממוקם על מורדותיו
הצפוניים של הר הגלבוע.
באתר שני מסלולי סקי:
 .1מסלול ה"בייסיק"  -על שיפוע
מתון באורך של כ 100-מטרים
מצופה בשכבה המדמה שלג
ומאפשר לגולש לבצע בלימות
רכות ולחזור לפסגת המסלול
באמצעות מסוע.
 .2מסלול ה"פרימיום" 300 -
מטרים של זוויות גלישה שונות,
שיפועים משתנים ,שיפועי
צד ,גבעות ואלמנטים נוספים
המדמים גלישה על הר מושלג.
הטיפוס לפסגת המסלול
מתבצעת ע"י רכבל כסאות דו-
מושבי.

מסלול בייסיק  +מסלול פרמיום  +רכבל,
שעתיים גלישה כולל ציוד והדרכה .
מחיר  ₪ 60לאדם

משך הפעילות  -שעתיים.
אפשרות להזמין פעילות  24שעות ביממה .
מינימום  50איש בקבוצה

V

עליזה

050-2662299
073-2510000

עכו
אקסטרים
 פארקאתגרי

חבילת אקסטרים פרימיום
הכוללת:
 2,000 .1מ' של קירות טיפוס
לגובה של עד  33מ'.
 12 .2גשרים תלויים בגבהים של
מ 9 -עד  17מ'.
 .3אומגה מגובה של  18מ' לאורך
של  100מ'.
 .4קפיצת בנג'י מגובה של  32מ'.

 ₪ 85לאדם

מינימום קבוצה –  30איש
משך השהייה בפארק:
לקבוצה של עד  80איש – שעה וחצי
לקבוצה שבין  80ל 160 -איש – שעתיים וחצי
לקבוצה שבין  160ל 240 -איש –  3וחצי שעות
לקבוצה שבין  240ל 320 -איש –  4שעות
לקבוצה שבין  320ל 400 -איש –  5שעות

V

ורד /
נורית

,04-8271370
,04-6817738
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הספק

פעילות ומתקנים

עלות

פרטים

חוויה
בגליל

טיולי ג'יפים

שעתיים  ₪ 660לג'יפ
 3שעות  ₪ 820לג'יפ

טיולים במסלולים אטרקטיביים בעמק החולה ורמת
הגולן.
יציאה לטיולים מנקודות שונות בעמק החולה.
בתאום עם הספק.

עולם המים

ספורט ימי

אבוב  40שח  6 -מקומות
בננה  30שח  -10מקומות
טורנדו  25שח  13 -מקומות
סילונית  40שח  -13מקומות
אופנוע  100שח  2 -מקומות
נהיגה עצמית בסירה  100שח  -5מקומות

 10דקות לכל סבב לכל האטרקציות

חצבני -
טיולי טבע

טיולי ג'יפים וטיולי אופניים

V

V

ערן

רותי

050-2822784

050-5874795

ג'יפים  -אפשרות ליציאה מנקודות שונות בכל אזור
הגליל.
טיולי ג'יפים לשעה (מינימום  2סבבים)  ₪ 49לאדם
אופניים  -לאורך החצבני (מומלץ) או לאורך הירדן.
טיולי אופניים  -שעה רכיבה נטו –  ₪ 49לאדם
מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף מאחורה.
בתאום מול הספק

V

אלמוג

052-4248248

אפשרות יציאה מכל אזור הגליל .בתאום עם הספק.

V

רועי

054-6482770

יאסין

050-6883567

מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף מאחורה.
נקודות יציאה  -בתאום מול הספק

V

עודד

053-2244123

צפונה
תיירות
קרטינג מסלול קרטינג אטרקטיבי באורך של
קרטינג –  ₪ 50לאדם
כחצי קילומטר.
בדיר-אל-
מתחם פיינטבול –  ₪ 50ל 100 -כדורים
מתחם פיינטבול.
אסד
אתגר
טיולי אופניים  -שעה וחצי עד שעתיים – ₪ 45
טיולי אופניים
לאדם
תפארת
מנו
פיינטבול
וקרטינג

שומר איש קשר
שבת

טלפון

טיולי ג'יפים

שעתיים  ₪ 650לג'יפ
 3שעות  ₪ 850לג'יפ

פיינטבול
קרטינג
קליעה למטרה

קרטינג:
 10דקות  20הקפות ₪ 35 -
 15דקות  30הקפות – ₪ 49
 20דקות  42הקפות – ₪ 70
פיינטבול:
 100כדורים – ₪ 63
 150מכדורים – ₪ 80
 200כדורים – ₪ 101

אפשרות לקליעה למטרה וסיור כפרי מיוחד.
בתאום עם הספק .אפשרות לאכילה במקום.

מנו

054-2566781
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הספק

פעילות ומתקנים

פעילות רפסודיה בכינרת או בירדן
מלח הארץ ההררי  -בניית רפסודה יציבה וחזקה
ושייט משימתי.

עלות

פרטים

רפסודיה –  ₪ 130לאדם
 ODTפארק אתגרי –  ₪ 50לאדם
סנפלינג –  ₪ 60לאדם

מינימום לקבוצה  50איש.
כל הפעילויות מבוטחות בביטוח ספורט אתגרי.
משך הפעילות:
רפסודיה –  5שעות
 – ODTשעתיים וחצי
סנפלינג – שעתיים וחצי

שומר איש קשר
שבת

 Vעמירם  /חיה

טלפון

,052-3784278
04-6600010
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