
 בצפת באקסטרים מצווה בת

 

 בחיים. פעם של לחוויה הטקס בין המושלם השילוב

 הטקס :1 וםי

 אסנט. לבית צפת  לכיוון הבוקר בשעות אביב מתל יציאה

 .בארץ הרוחניים המקומות באחד , כאן כבר המרגש הרגע: 

 בצפת מצווה בת
 

 אתכם מזמינות צפת של העתיקה העיר של הקסומות סמטאותיה
 בעולם עיר עוד שאין נדמה ,בתוכן המצווה בת חגיגת את לחגוג

 מרוממת וחוויה אינטימיות ,קדושה אחת בבת להגיש שיכולה
 !תישכח שלא מרגשת לחגיגה אתכם שיובילו

 
 שרוולים נפשיל בצפת הסאנט לבית בהגעתנו מיד 

 הרבה עם , החלה הפרשת מצוות את נקיים וביחד

 מלאים לחיים תפילות והמון זמרה , שירה ,ברכות

 !ואושר בשמחה

 
 של בסמטאותיה לסיור נצא .....בתנור כשהחלות בנתיים

 ,העיר של הסוד סיפורי את נשמע ,צפת של העתיקה העיר

  העיר של קסמה את ונחוש העתיקים הכנסת בבתי נבקר
 

 כלייזמר  נגני בשלושה נפגוש הקסומות הסמטאות בין
 דברים לאחל נשכח ולא יחד ונרקוד נשיר (ודרבוקה גיטרה ,קלרינט)

  בלונים ולהפריח לשני אחד טובים
 

  חגיגית לארוחה נשב שאפינו החמות החלות את נקבל לאסנט נחזור
 

 בגינת-16,ה מהמאה העתיק הקשתות למתחם נמשיך המרגש ,הטקס לאחר

 .והגליל מירון הרי אל המשקיפה פנורמית נוף במרפסת או מיתיהאינט התה

 היום.... במהלך הפתעות



 באקסטרים החוויה : 2 יום

 אקסטרים שכולו יום לכיוון10:00 בשעה מהמלון יציאה

 .חוויות המוןב המלא

 

 :א׳ תחנה

 היפים המקומות באחד ג׳יפים בטיול שלנו היום את נתחיל

 בין ,מים מעברי, טבעיים חורש ,בזלת טרשי בין.בארץ והמרתקים

  של נגמר הבלתי הירוק בתוך טבע שכולו מסלול ,הירדן נחל

 .הצפון

  

 :ב׳ תחנה

 : אבובים על נהר מסיבת

 המים ,הגוף בכל לו שזורם אדרנלין של הזאת ההרגשה את מכיר לא מאתנו מי

 של רגילה בלתי חוויה ...הנהר על המסעיר והריחוף הכיוונים לכל שמשפריצים

 ומרגשת סוחפת ,יפיתכי ,מטריפה חוויה .אבובים גבי גל בשייט חושים שכרון.

 את לשבור שרוצים מביננו לאמיצים ביותר ומומלץ מהנה שייט הוא אבובים שייט

  .ואדרנלין הנאה ,מרענן אקסטרים של נשכחת בלתי בחוויה השגרת

  .הירדן נהר מעל לרחף...בואו אז

 או בקייקים השייט להמשך עוברים מכן לאחר ,שעה חצי-כ אורכת הפעילות

 :הירדן גדות על נהר מסיבת האבובים בסיום נהר סירות.

 עם פעולה בשיתוף והכל ושמחה קצב של ואנרגטית חוויתית פעילות

 

 : ג׳ תחנה

 העטור השיט מסלול .הירדן בנהר מ"ק5.4  לאורך נהר וסירות קיאקים שייט: הירדן בנהר שייט

 בו במקום ,יעקב בנות לגשר מתחת עובר ,עשירה נחלים ובצמחיית ותומר תאנה אקליפטוס בעצי

 במצד ,ומרגש מפתיע ,אמיתי נהר עיקול לאחר ומסתיים ,הטבעי הערוץ תוואי אל הנהר נכנס

  .מרתק סיפור עם מסתורית צלבנית מצודה ,עטרת



 בעיקר השפרצנו ,נרטבנו , התגבשנו ,שחווינו לאחר .......הסיום ושלב

 במסעדת דבמיוח מפנקת בשרית צהריים לארוחת נמשיך...התעייפנו

 .איסקנד

 ?מסכמת חוויה בלי שנחזור לכם הנרא? הבית לכיוון יוצאים

  המעיינות עמק לכיוון נצא ,בוקר ארוחת לאחר יציאה

 נםישא חשמליים שהינם ירוקים ברכבים מודרך לטיול

 .ובצומח בחי פוגעים

 .מים תעלות ,דגים בריכות ,חקלאיים בשטחים נצפה ,יפיפיים מעיינות בין נטייל בפארק

 אותנו יללו הזורמים והנחלים ,הטבעיים המעיינות וכמובן הנוף ,הטבעית הצמחייה ,הציפורים

 .נשכחת בלתי חוויה לנו שיעניק בטיול

 .וקרה חמה שתייה ,העונה בפירות ונתכבד התרעננות של לרגע נעצור הטיול לאחר

 .באקסטרים מצווה בני של נשכחת בלתי חוויה של אוסף עם הביתה חזרה אביב לתל יציאה מכאן

 להחלפה ובגדים, ים בבגדי להצטייד יש. 

 

 

 


