
 

  

  

  2018שנה חדשה פותחים  –"בשבילי היין" 
  

השפלה  ליקבים שונים באזורי הגליל והגולן, ,יולי יין חמים לעונת החורףטפותחים שנה חדשה עם 

. , טבע ובילוי איכותיהמזמין לחוויה משולבת לאוהבי ייןוחד, , מהנה ומישונהבקונספט ומטה יהודה 

 סס על טיולי איכות באזורי יין שונים ברחבי הארץנו מרכז לתרבות חווית היין המבוי "בשבילי היין" ה

   .וחברים סיפורים ,טיוליםקדם בכל הזדמנות את תרבות היין בשילוב ושואף ל

https://www.facebook.com/winetalestrails/  
 

 סוג אזור יין �מחיר  נקודת מפגש טיול יין יום תאריך #

 שישיחמ 11-12/01/2018 1
"חמשישי" חם 

 בגולן
 כשר רמת הגולן 590 צומת המוביל

   גליל עליון 225 יסעור דרוריקב  שבת 13/01/2018 2

 שישיחמ 25-26/01/2018 3
"חמשישי" חם 

 בגולן
 כשר רמת הגולן 590 צומת המוביל

 ט.נ  שפלת יהודה 225 לטרון יקב  שבת 27/01/2018 4

   גליל תחתון 225 צומת המוביל  יזרעאל יקב שישי 02/02/2018 5

   כרם בן זמרה 225 יסעור יקב מילס שבת 03/02/2018 6

 רמת הגולן 225 צומת המוביל אסףיקב  שישי 09/02/2018 7
 

   רמת הגולן 225 צומת המוביל סקוריהיקב  שבת 10/02/2018 8

 כשר גליל תחתון 225 צומת המוביל נטופה יקב שישי 16/02/2018 9

 יקב  שבת 17/02/2018 10
 

225 
 

 ט.נ 

 כשר  גליל תחתון 225 אלונים טוליפיקב  שישי 23/02/2018 11

 ט.נ  שפלת יהודה 225 לטרון יקב  שבת 24/02/2018 12

 גליל עליון 225 יסעור הר זמריקב  שישי 02/03/2018 13
ושן ש

 פורים

 ט.נ     יקב  שבת 03/03/2018 14

 כשר גליל מערבי 225 צומת יגור כישוריקב  שישי 09/03/2018 15

   שפלת יהודה 225 לטרון יקב  בתש  10/03/2018 16

 כשר  גליל תחתון 225 צומת המוביל נטופהיקב  שישי 16/03/2018 17

 ט.נ    יקב  שבת 17/03/2018 18

 ט.נ  גליל תחתון 225 אלונים שדותיקב  שישי 23/03/2018 19

 ט.נ       יקב  שבת 24/03/2018 20

  

חבילות "כמעט סוף שבוע"  - מושלם! חמשישי חם בארץ היין ברמת הגולן

משולבות של טיול יין, ערב יינן ביקב הר אודם עם ארוחה ושירה בציבור, לינה 

  אירוח בחאן הר אודם.ו
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, ליווי והדרכה במהלך הטיול, טעימת יינות במהלך מנקודת המפגש  הסיורים כוללים הסעה מרוכזת

קלה בסיום. מותנה גלילית ארוחה מפגש עם אנשי יין וכרם, יין, עם הכיבוד ארוחת בוקר והטיול, 

  משתתפים. 12ברישום מוקדם של 

   

בות היין ועולם היין, משתפת את הטיולים מועברים בצורה קלילה וזורמת עם למידה מהנה של תר 

    סיפורי המטיילים ומעודדת אותם להתחבר ולהכיר אחד את השני. 

  

ק"מ ברובו קל עד בינוני. במהלך הטיול כולו ישנם הפסקות  2-5בכל טיול ישנו קטע הליכה של 

 לנקודת המפגש. בהסעה מרוכזת לשתיית יין, לכן נדרשת חיבה ליין וכמובן באים וחוזרים

  

  הערות כלליות:
  

             יתקיימו מגוון טיולי יין ליקבים שונים באזורי הגליל 2017יולי הסתיו טת י תכנבמסגרת  

(ייתכנו שינויים במסלולי  רמת הגולן, הרי יהודה, השפלה ועמק האלה התחתון, גליל עליון,

 ) בשל אילוצים שונים הטיול על פי שיקול דעת של המדריך

  . ביום לנרשם�  100 –ימים  4- לנרשם. פחות מ�  25 - ימים לפני הטיול   4דמי ביטול: עד  

 מחיר מלא –הטיול 

 הטיולים אינם כוללים ביטוח תאונות אישי או אחריות להשפעות היין על המשתתף/ת. 

 לא כולל תשלום בכניסה לשמורות טבע, במידה ומסלול הטיול עובר בהן 

 נדרש כושר הליכה בסיסי, חיבה ליין, חברותיות בסיסית וליהנות מהחיים  

 ליטר לאדם. 1.5יש להגיע עם נעלי הליכה נוחות, כובע, בקבוק מים  

במידה ומתבטל טיול בשל מזג אוויר או בעיית זמינות של יקבים, ייקבע מועד חדש בהקדם  

 האפשרי בסמוך למועד הביטול.

 יועלו באתר האינטרנט ויקבלו קרדיט של המצלם.תמונות נבחרות מהטיול  

   משתתפים). 18משתתפים, (מקסימום  12מותנה ברישום של מינימום  

  
  

  

  להתראות בשבילי היין

  

  

  


