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בנ1רזזת

 בדרך במכונית רבות שעות לבלות במקום
 עשו בגולן, המים למפל או בחרמון לשלג

 לילה העליון בגליל והישארו טובה לעצמכם
 החוויה, את ולשדרג להעצים כדי שניים, או

 מהירוק ולהתרשם ולכלניות, לרקפות להתקרב
חורפיים שבוע לסופי הצעות מגוון השופע.

בורג צביקה

ביטוי הם לחרמון בדרך פקקים ^
 הישראלית להתלהבות ממוקד

I היומיומי מהנוף שרחוק מה מכל 
זור מים שלנו: החם־עד־מדברי

 מדרונות שוצפים, מפלים מים,
ירוקים. ויערות פרחים והמון מושלגים
 ושפע נהדר, בינתיים עובד 2019 חורף
 ארוכים שבועות מבטיחים והשלגים הגשמים

 וברמת העליון בגליל אירופי כמעט נוף של
 בבוקר, בשבת לדרך לצאת כמובן אפשר הגולן.
 ולצלם המפלים מול להצטופף בפקקים, לזחול
אדומה, או סגולה לבנה, כלנית או ורודה רקפת

 ואפילו יותר נכון זה את לעשות אפשר אבל
 שניים או לילה של בלינה להשקיע בסטייל:
 ומהומה ברעש או ברגל בשלווה לטייל בגליל,

 בנופים, להביט אנשים, לפגוש בטרקטורון,
 המקומית מהתוצרת לטעום ולהצטלם, לצלם

תרבות. לספוג גם ושם ופה

ifT/D'D?/ מאות ואולי עשרות לצד 
 הגולן, וברמת העליון בגליל הפועלים צימרים

 שכל מעניינים, מלון בתי כמה גם האזור מציע
 ופונה משלו מיוחד באופי מתגאה מהם אחד

אחר: לקהל

הזמן
ד1ר11ה
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i ?4 *.־!

פעי זכי
מרסי/צאלון חוף כנרת, סטאיאינטליגנטי הכי

 פרטיות אירוח ווילות מפוארים חדרים 110
 של המזרחי בחופה גדול שטה על המשתרעים

 כורסי. לאזור וסמון־ לעין־גב מצפון הכנרת,
 מלון הכוללת לרשת השייך - כנרת״ ״סטאי
 אחד ועור ביפו השעון בכיכר זה בשם יפהפה

 שבארצות־הברית במיאמי ומבוקש יוקרתי
ול ו״אמריקאי", מפואר בקונספט נבנה -

 החדרים שטח "בגדול": מגיע בו הכל פיכך
ברי וכולל העשיר הפנימי האבזור וחווילות,

 ג׳קוזי ומתקני מהווילות בחלק פרטיות כות
 הצמוד החוף באחרות), טאב" "הוט בסגנון
 1,0001 הענקי הספא מתחם וכמובן המרווח

 גג, תחת מחוממת זרמים בריכת שכולל מ״ר),
 - טיפולים חדרי 12מ״ פחות ולא כושר חדר
 טיפולים תפריט לצד - וסאונות חמאם בהם

 בספא מציעים בחורף, עכשיו, במיוחד. מגוון
שכו הסגרירי, האוויר מזג ברוח טיפולים גם

בחמאם. טיפול או יותר חמים עיסוי ללים

 כנרת? בסטא־ פעילות עוד מחפשים
 הטבע באטרקציות לטיולים אפשרויות לצד

 ומפלי זורמים ונחלים הגולן ברמת הסמוכות
 יותר. אקסטרימי אקשן להזמין ניתן מים),

 טרקטורונים, או ג׳יפים טיולי למשל:
 או סוסים על רכיבה מרוץ, בסירות שיט

 ועוד. בסגוויי נסיעה באופניים,
ובמייל: הקבלה בדלפק פרטים

moshegrad@gmail.com 
thesetaihotel.co.il אתר:
 למרכז קפצו השבוע? באמצע הגעתם טיס:

 בקצרין, הגולן רמת יקב של המבקרים
ולטעימות. לסיור

בלום כפר פסטזרל, !1נול
 היטב המעוצב הקיבוצי והמלון שנים, עשרות זה באירוח עוסקים בלום כפר בקיבוץ
 לתכנים "פסטורל" חייב פרסומו עיקר את אבל לשנה, משנה ומשתדרג מתפתח

 מכל (ויש בלינה־ארוחת־בוקר־בריכה־ספא מסתפקים לא כאן לאורחים. מציע שהוא
מוסף. ערך בלוויית הביתה האורח את להחזיר מקפידים אלא נהדרת), באיכות אלה

 במלון, קבועים אירועים הם ו״טריו" במילים" "פסטורליה בצלילים", "פסטורליה
 מהודק יום סדר הרעיון: ומדע. תרבות מוזיקה, בנושאי שמתמקדים החורף, בעונת בעיקר

 הרצאות הופעות, קונצרטים, המשלב רק), לא אבל שבוע, בסופי (בעיקר יומיים של
 בפברואר 9-7 של השבוע בסוף ומנוחה). פינוקים ה״רגיל״(ארוחות, באירוח וטיולים
 אפרת גלעד אנסמבל לצד גאון יהורם יופיעו ישראל", "שביל הכותרת ותחת למשל,
 יתארחו בפברואר 23-21ב־ בנאי: ליוסי מחווה במופע כהן ואיציק מנור, לאהוד במחווה
 ועיתונאית גל ריקי הזמרת יתארחו במרץ 9-7ב־ הישראלית: האופרה כוכבי ויופיעו

 עם האנגלית, לתרבות השבוע סוף יוקדש במרץ 30-28ב־ אלפרט: הילה הקולינריה
 אלתרמן עידן שחורה, קטיפה להקת ויופיעו בואי, ודיוויד ג׳ון אלטון שייקספיר,

Back Bearm: ועוד. אחרת" "קצת הרכב עם גרוניך שלמה שם יהיה באפריל 6-4ב־
 להפליא, ואקוסטי מהודר חדיש, מופעים אולם וסוויטות, חדרים 199 ב״פסטורל״

 ושקטה, נעימה חופשה רוצים אם חורף. ותואם מגוון טיפולים תפריט עם ספא וכמובן
 המקום. זה - ופריחה מים טיולי רק שאינו תוכן גם הכוללת

kfarblum-hotel.co.il אתר:
 למפלי סעו התרבות) אירועי (ותחילת הבוקר ארוחת לפני ועוד קום השכימו טיס:
 את תעברו מוקדמת בוקר בשעת לחרמון. הבניאס שמורת שבין הכביש לצד סער,

 קצרה התבשמות אחרי חנייה. תמצאו ואפילו דקות, 20מ־ בפחות ק״מ) 20המרחק(כ־
במלון. הבוקר של לקפה בזמן לשוב תוכלו - המים שפע למראה

בירייה יער בגליל, בית
 בוטיקי־ אירוח מתחם על מעצבים זוג של חלום

 ושקט מבודד ובמיקום ים־תיכוני בעיצוב יוקרתי
 והמיוחדים היפים המלון מבתי אחר את יצר

 "אורכידאה", רשת בניהול כיום, בישראל. ביותר
 אווירה וסוויטות, חדרים 33 בגליל״ ״בית מציע

 מוצלח וספא נהדר אוכל אינטימית־משפחתית,
במיוחד.
 רומנטיים, לזוגות במיוחד מתאים בגליל בית

 שתעניק כזאת אבל אינטימית פינה שמחפשים
 צימר. מאשר יותר ועשיר רחב שירותים מגוון

 שבמרכזו - הלובי ומאובזר־ם, מפנקים החדרים
 היער ביתית, תחושה מייצר - ומחמם ענקי אח

רכובים או רגליים טיולים מאפשר שמסביב

 בחורף, כעת, ליהנות תוכלו ובספא בטבע,
 מיוחד. חמים מטיפול

bit.ly/2R04zll אתי:
 ארוכה לא ונסיעה קרובה, ממש ראש־פינה טיס:
 השבוע אמצע שבימי העתיקה, לצפת אתכם תביא
בה. לטייל נחמד
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 כבית. שתישארו עדין שבת?
 אחר בחמישי צפונה בדרך הפקקים

 הצהריים בשעות ובשישי הצהריים
 הטבע שמורות ומתישים, ארוכים

 (שלא במטיילים עמוסים והפארקים
 בכניסה ההיסטרי הפקק על לדבר
 בבתי הלינה מחירי החרמון), לאתר
 בעשרות גבוהים ובצימרים המלון
 וחלק השבוע, אמצע ימי ממחירי אחוזים

 סגורות והחנויות מהמסעדות קטן לא
 ליהנות רוצים אם מסקנה: השבת. בגלל

 של יומיים או יום לקחת כדאי באמת,
 שישי שאינו יום בכל ולהגיע חופשה

שבת. או
 למלון(או להגיע - כדאי הכי טיס:

 אחרי מיד השבת, במוצאי לצימר)
 ובראשון עוזבים, השבוע סוף שאורחי

לטייל. לצאת בבוקר

 לדרך צאו סופ״ש? זאת בבל
 והצימרים המלון בתי רוב מוקדם.
 מהשעה החל לחדרים כניסה מאפשרים

 (גוש הארץ ממרכז תצאו אם .15:00
 - 12:00 השעה עד ירושלים) או דן

 בפקקים. לזחול בלי במועד, תגיעו
 העליון לגליל הנוסעים לרשות אגב,

 החדש המחלף עומר הגולן ולרמת
 / השומרים בצומת לאחרונה שנפתח
 מעבר שמאפשר ישי, רמת / אלונים

 לעמוסים שנחשבו הצמתים באחד חלק
בישראל. ולפקוקים

 של מסיבות לאכול. מקום הזמינו
 המסעדות מספר שבת, ושמירת כשרות

 בשישי והגולן הגליל באזורי הפתוחות
 רב. אינו בצהריים ובשבת בערב

 מראש. מקום להזמין כן, על מומלץ,
 בצפון מטיילים או לנים אתם אם טיס:
 במג׳דל־שאמס המסעדות הגולן, רמת

טובה. אופציה מהוות ובמסעדה

 או אטרקציה חוויית הדרכה, קחו
 לצאת כמובן אפשר בספא. פינוק
 נסיעה־נוף־פרחים־ של "זול" לטיול
 מעניין יותר הרבה אבל מים, תצפית
 הכוללת בפעילות להשתתף ומהנה
 רכוב לטיול לצאת מקצועית, הדרכה

 לבלות או טרקטורונים, על או סוסים על
 לכלכלת נאה תרומה גם זו מקומי. בספא

אתכם. שמארחים האזור תושבי

 בעזרת גם בית, שיעורי הכינו
השונות: הרשויות של האתרים

parks.org.i1 והגנים: הטבע רשות •
kk1.org.il הקיימת: הקרן •
goga1i1.org וגולן: גליל תיירות •
skihermon.co. ii החרמון: אתר •
agamon-hu1a.co.il החולה: אגמון •
kineret.org.il כנרת: ערים איגוד •

החרמון אתר

 האטרקציות המודרכים, הטיולים מתחומי והצעות המלצות מלאים המידע אתרי
רעיונות: כמה הנה לבחור. הוא שנותר כל והספא. הקולינריה האתגריות,

 נפלו שבו הימים, ששת במלחמת ההרואי הקרב סיפור פאחר. בתל עששיות סיור •
הגליל. אצבע על הצופה הסורי במוצב בקרב והשריון גולני מחיילי 34

etz-oren.co.il אתר: ,052-2399188 טל׳ פוקס, אורן פרטים:
 נבי־יושע. מצודת על בקרב הנופלים 28ל־ הנצחה אתר הרעות. במוזיאון ביקור •

shimur.org/hareut אתר: ,04-6432810 טל' פרטים:
 בית־הלל, קאר", "קלאב פרטים: גולף. ברכבי משפחתי, שטח טיול •

bet-hileltours.co.il אתר: ,058-6352294 טל'
■ tractoron.co.il אתר: ,050-9691441 טל׳ דישון, טרקטורוני בטרקטורוניב. מסלול •

הגושרים קיבוץ שרים,1הג נזלז!
 מים פלגי בו שיש במתחם וסוויטות חדרים 184

 מאור מתאים קטנה. טבע שמורת ואפילו זורמים
 וגם הצפון ברחבי למטיילים ילדים, עם למשפחות

 ומספא הבוטיק מאגף ליהנות שיכולים לזוגות,
 וג׳קוזי. חמאם טיפולים, מגוון המציע "פיורינה"

hagoshrim-hotel.co.il אתר:
 לילה חיי מציעים סמוכים פאבים שני טיפ:

 בצמוד ממש האחד, מופעים. אפילו שבוע ובסופי
 ),054-6693237 בר״(טל׳ ״דארמה הוא למלון,
 "הפטריה" הוא דן, בקיבוץ משם, הרחק לא השני,

).050-7305398 (טל׳

 באזור הפופולריים המלון מבתי שניים חערה:
 מלון ושיפוץ. שדרוג לצורך אלה בימים סגורים

 כבר מחדש ייפתח הימים" "מצפה והגורמה הספא
 כפר בקיבוץ המשפחות מלון הקרוב. מאי בחודש
.2020 בפברואר מחרש ייפתח גלעדי

החולה אגמון גליליון, ן1מל
 שוק ומעוצב, מודרני במתחם חדרים 120

 ספא, מרקט"), צמוד("אגמון ושופינג אוכל
 מותאם פורח, מכדור הסביבה על תצפית

 נוח, ובמיקום ילדים עם למשפחות גם
 הכנרת בין המחבר 90 מס׳ לכביש בצמוד

 החולה שמורת ובקרבת לקריית־שמונה
 החולה. ואגמון
galilion.co.il אתר:

 אגמון אתר - מקום בקרבת ממש טיפ:
 או באופניים ברגל, טיול המאפשר החולה,
 על תצפית לאזורי ממונעים גולף ברכבי
החיים. ובעלי המים עופות

עמוד 4


