פסח תשע"א  3122בעמק המעיינות
מחפשים את המטמון ,צופים בנדידת החסידות ,משתתפים בספארי לילה ,ישנים בחאן המעיינות החדש ,צועדים במנחמיה,
חוגגים את העומר ,רוכבים על סוסים ,אוכלים אוכל כורדי בלב משק...
אלו רק חלק מההצעות הנבחרות לבילוי פסח בעמק המעיינות ,לילדים ,מבוגרים ולכל המשפחה.
לקראת החג הקרב ,לפניכם הצעות נבחרות לטיולים ,ללינה ,לאכול...
ושיהיה פסח כשר ושמח!

הצעות מיוחדות לטיול משפחתי:
ספארי לילה עם 'ג'יפ הבר'
מתי בפעם האחרונה נסעתם בחשיכה בדרכי עפר בג'יפ בין חזירי בר? 'ג'יפ הבר' ,אטרקציה חדשה בעמק המעיינות מציעה
מבחר מסלולים ,כולל ספארי לילה למשפחות וקבוצות [בתיאום מראש] .עם רדת החשיכה יוצא ספארי הלילה של גונן אגוזי אל
פינות החמד הנסתרות בעמק המעיינות ,בדרכי שטח בחושך ,כולל צפייה בבעלי החיים הפעילים בלילה  -חזירי הבר,
הדורבנים ,התנים ,הצבאים ,עופות הלילה ושלל החיות ,בחוויית טבע לילית שקשה לשכוח...
לפרטים ולהזמנות 052-5758889 -
נדידת הציפורים במעוף החסידה
הציפורים הנודדות והחסידות ממריאות בדרכם צפונה ,החודש הקרוב הוא הזדמנות לכל חובבי הטבע לצפות בפלא של הנדידה
ובפריחת האביב המרשימה בעמק ובהר הגלבוע .במרכז הצפרות מקור החסידה בכפר רופין ,מתקיימים סיורי טבע וצפרות בכל
שבת ובימי חול המועד פסח ,כולל פעילויות מיוחדות ,תצפיות מודרכות ,הפעלות ועוד .מתאים לילדים ולכל המשפחה.
לפרטים 050-5395856
מחפשים את האפיקומן בפארק המעיינות
'מחפשים את האפיקומן'  -כתב חידה משפחתי נושא פרסים ברחבי פארק המעיינות יצפה למבקרים בפסח .בשטח הפארק
מוצעות למטיילים מגוון אפשרויות טיול ובילוי  -המעיינות היפהפיים הנובעים כל ימות השנה ,נחל הקבוצים ,בריכות הדגים,
אתרי מורשת ,שטחים חקלאיים ,הציפורים הנודדות ,חגיגת נוף ,טבע ומים .אפשר להביא אופניים מהבית לרכיבה בדרכים
החדשות בפארק וניתן לשכור בתשלום רכבים ידידותיים לסביבה או אופניים .במיוחד לימי הפסח  - "Happy Hour" -בכל יום
בין השעות  25% – 8:00-9:00הנחה בהשכרת הרכבים .הכניסה והחנייה לפארק – חינם.
לפרטים 04-6881427
חווית נהריים בגשר
בחוה"מ בין התאריכים  20-22/4פעילות מיוחדת לפסח לכל המשפחה לשילוב ערכי טבע ונוף ,מורשת והיסטוריה :סיורים
מודרכים ,מיצגים אורקוליים ,קטר קיטור בן  100שנה בפעולה ,מאפייה עם תנור לבנים ייחודי ,שעת סיפור בעקבות ילדי גשר
הישנה ,מתחפשים לחלוצים ומצטלמים על רקע טנק ישן ,סיור בטיילת גאון הירדן ,החאן הממלוכי והגשרים ההיסטוריים ועוד
פעילויות רבות.
לפרטים ולהזמנות 04-6752685
סוסי העמק בקיבוץ טירת צבי
זה הזמן לרכיבת סוסים משפחתית – בסוסי העמק בקיבוץ טירת צבי מציעים טיולי סוסים וחווית רכיבה בעמק המעיינות ,בין
בריכות הדגים והשדות הירוקים ...הנחה מיוחדת למשפחות בימי חול המועד הפסח.
בתאום מראש :דביר 050-5220136

היכן ישנים?
'חאן המעיינות' בגני חוגה
גני חוגה פותחים את עונת הקיץ בפסח  -בין מעיינות 'חוגה" והמדשאות  -פארק גני חוגה ,פארק ידידותי למשפחה עם בריכה
רדודה לילדים ופינות מוצלות ,גלישה באומגה ישר למים ,מתקני משחקים לילדים ושעשועי מים .באתר גם חניון לילה ,מטבחון
ומקלחות חמות ללנים .בפסח ייפתח לראשונה 'חאן המעיינות' ,מתחם אוהלים (קאזות) מונגוליים מוקף עצי נוי ובריכות נוי,
האוהלים ממוזגים עם קירות עגולים ורצפת דק איכותית כוללת מחצלות ומזרונים ,עם חלון זכוכית בתקרת המתחם (לספור
כוכבים לפני השינה ,)...מתאים למשפחות ולקבוצות.
לפרטים 04-6581111

ומה עם אירועים מיוחדים בעמק?  2המלצות על אירועים מיוחדים בפסח
צעדת השחר במנחמיה
צעדת השחר לזכרו של רס"ן שחר בן ישי ז"ל תתקיים זו השנה השביעית בחול המועד פסח .צעדת  5הק"מ (מתאים
למשפחות) תצא ביום ד' ,א' חוה"מ פסח  20.4בשעה  10.00מהכניסה ליישוב מנחמיה ,טקס הסיום בשעה  12.30במצפה
השחר.
לפרטים 052-5507780
חג העומר
יום ה'  21.4חגיגת אביב בתוך שדה שיבולים בצומת בית השיטה ,מהשעה  - 16.30פעילות לילדים ולכל המשפחה ' -בקצב
הזומבה' מוסיקה קצבית לערבוב החושים ,מעגל מתופפים ושירה ישראלית ,הכנת מגל לקציר השיבולים ,קיר טיפוס ,פינות
יצירה ,מתנפחים וקציר אביבי מיוחד...

היכן אוכלים?  2המלצות על מסעדות כשרות לפסח באווירה מיוחדת –
מסעדת 'החצר של אלה'
אוכל ביתי וכורדי אותנטי בלב מושב שדי תרומות ,על כרי דשא בין עצי פרי ,תוכים ותרנגולות באווירת טבע ,מיטב מאכלי
המטבח הכורדי המסורתי 'של סבתא' ,כולל מכירת עשבי תבלין טריים ,אפשר להזמין משלוחים לצימרים ולאתרים בסביבה
בתיאום מראש.
לפרטים נוספים 0526-732939
מסעדת 'מוזה'
משקיפה אל נוף מרהיב ויפהפה של בריכות ,מפלים ומעיינות צלולים ,ממש בלב הגן הלאומי 'גן השלושה' (הסחנה) שנבחר
בשנים האחרונות על ידי מגזין  TIMEלאחד מ 20-המקומות היפים ביותר בעולם .מסעדת שף כפרית-חלבית כשרה ואיכותית
עם תפריט מיוחד לפסח.
לפרטים נוספים 057-9444112

