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נופש משפחתי I אורחן הראל

אירוח באוהל בדואי באווירה קסומה בין 
עמק להר. האורחן משקיף על הרי יהודה 
מצד אחד ועל עמק איילון מהצד האחר.

המקום מציע ארוחות חלביות 
לקבוצות ויחידים, ויש גם אפשרות 

לאירועים משפחתיים.
מיקום: בכניסה לדרך בורמה, על כביש 44 

בין צומת שמשון לצומת נחשון.
הטבה למנויי רשות הטבע והגנים: 10% 

הנחה על אירוח במסעדה
rtboaz10@walla.com ,050-7719949

מרכז מבקרים I מבשלת שריגים

במרכז המסחרי בכניסה ליישוב שריגים־
ליאון, שוכן מרכז המבקרים של מבשלת 

שריגים. מרכז זה הוא חלון הראווה 
של המבשלה, והביקור בו הוא חוויה 

של בירות בוטיק איכותיות, אוכל טוב, 
אווירה מיוחדת ונוף מקסים. המקום 

מאפשר אירוח של קבוצות קטנות 
וגדולות ומספק חוויה חושית וחברתית, 

הסובבת סביב הבירה. הסיור יוצא ממרכז 
המבקרים, עובר דרך המבשלה ומתקני 

ייצור הבירה וחוזר לדלפק הטעימות. 
במהלכו המבקרים שומעים הסבר על 
הרקע להקמת המבשלה ולומדים על 
תהליך ייצור הבירה, על חומרי הגלם 

ועל סדרות הבירות השונות. הסיור נמשך 

כ־50 דקות )כולל ההסברים והטעימות( 
והוא מיועד לבני 18 ומעלה.

פתוח: שישי-שבת 17:30-10:30.
הטבה למנויי רשות הטבע והגנים: 10% 

הנחה על מארזי בקבוקים
srigim-beer.co.il ,054-5599484

לינה I מלון נוף תבור

מול הר תבור, למרגלות הרי נצרת ובין 
שדותיו הירוקים של עמק יזרעאל, 

ממוקם מלון נוף תבור. המלון משמש 
כנקודת מוצא ייחודית לטיולי אופניים, 
למסעות ג'יפים, לטיולים למיטיבי לכת 

ולאטרקציות רבות בעמק, ויש בסביבתו 
תיירות כפרית מפותחת ואתרי מורשת 

מרתקים. מטיילים רבים בוחרים במלון 
נוף תבור מאחר שהם נהנים בו משירות 
איכותי ומיחס אישי וגם כיוון שהמלון 

שומר על איכות הסביבה ומטפח אותה, 
 וכל זאת באווירה כפרית מיוחדת.

לרשות אורחי המלון עומדת בריכת 
השחייה של הקיבוץ )בריכה חיצונית, 

פתוחה בעונת הרחצה(. 
מיקום: קיבוץ מזרע, דרך 60 בין עפולה 

לנצרת, עמק יזרעאל
הטבה בלעדית למנויי רשות הטבע 

והגנים: 10% הנחה 
noftavor.com ,04-6408000

אתר I יוצרים פאזלים

אוהבים לטייל בארץ ישראל? אם 
ברשותכם תמונה משפחתית, סלפי או 

תמונת נוף שצולמה באחד מאתרי רשות 
הטבע והגנים )עין עבדת, מפל הבניאס, 

גן לאומי קיסריה ועוד אלפי מקומות 
ואתרים ברחבי הארץ(, זה הזמן לקחת 
את החוויה האישית שלכם צעד אחד 

קדימה ולהפוך את התמונה שלכם 
למזכרת ייחודית ומקורית - לפאזל אישי.

איך זה עובד? בוחרים תמונה מאחד 
הטיולים שלכם באתרי רשות הטבע 
והגנים, משנים את השם של קובץ 

התמונה ל"טבע2016", נכנסים לאתר 
picpuzz.co.il, בוחרים בגודל הפאזל 

 שמתאים לכם - והפאזלים יישלחו
אליכם בדואר תוך 12 ימי עסקים.

הטבה מיוחדת למינויי רשות 
הטבע והגנים: 20% הנחה ברכישת 

פאזלים אישיים.
 picpuzz.co.il

נופש אתגרי I צוק מנרה 

צוק מנרה מגדיר מחדש את גבולות 
הריגוש והאקסטרים למשפחות והופך 

ליעד החופשה הכי משתלם בישראל.
מציאת לוקיישן לחופשה משפחתית היא 
לרוב משימה מורכבת. בצוק מנרה חשבו 
על כל פרט ובנו תוכנית לחופשה פעילה 
ומגוונת, שתתאים לכל המשפחה, ביום 
וגם בלילה: סיורים בחיק הטבע, "שביל 

רגליים יחפות", עפיפונים, משחקים, 
קרוניות הרכבל בעיצוב חדש ומאוורר, 

אפשרות למדריך פרטי למשך היום 
והשקת מטבח "חוצה גבולות" במנרה 

לודג' בתיבול אקסטרימי.
מיקום: צוק מנרה ממוקם על כביש 90, 

בין ראש פינה לקריית שמונה.
הטבה בלעדית למנויי רשות הטבע 

והגנים: 15% הנחה למזמינים לינה 
במנרה לודג'. 

cliff.co.il ,04-6908198 :להזמנות


