
 

  

  

  2017פסטיבל "בשביל היין" ם עבור מיוחדי יין טיולי 

    
  /https://www.facebook.com/winetalestrails   שותים ומשוטטים עם רוני אוחיון - בשבילי היין 

טיולי יין ליקבים שונים באזורי הגליל  מגוון במסגרת הפסטיבל יתקיימו

והגולן, טיולי יין בקונספט שונה המזמין לחוויה משולבת לאוהבי יין, 

טבע ובילוי איכותי במרחבי הנוף הצפוני. "בשבילי היין" הנו מרכז 

לתרבות חווית היין המבוסס על טיולי איכות באזורי יין שונים ברחבי 

שבמשגב, אוהב מובהק של תרבות  הארץ. רוני אוחיון, תושב הר חלוץ

שנה בארץ ובעולם.  20היין וטיילן מושבע, מנחה ומוביל קבוצות מעל 

   מקדם בכל הזדמנות את תרבות היין בשילוב טיולים וסיפורים.

   

  נטופהמצפה  – טיול סיפור ביקב ובכרם

מת עין דור בגליל של יקב נטופה בגליל התחתון, הכרמים באד  "ישןעולם "טיול לחובבי היין בשבילי 

בסיור נכיר את מאפייני האזור המיוחד לגידול גפנים   עמק בית נטופה המרהיב.התחתון, בואכה 

מהם מיוצרים יינות בסגנון עולם ישן, מדוע מצליחים לייצר שם יינות באיכות גבוהה המתאפיינים 

הוא מגיע? נצעד ברגל  בגוף מעודן, בעל ניחוחות וטעמים מורכבים? מהו זן טוריגה נסיונל ומהיכן

"טרואר" ים , בבשיפוליו של הר תבור ונרד לכרמים המטופחים של היקב, בהם מגדלים זנים ייחודיים

הכרם. שנוצרו בחלקות תיכוני במיקרו אקלים המשלב מגוון קרקעות מנוקזות היטב. נטעם מיינות 

ם לעולם ישן ומסתורי של ייצור נשמע לסיפור מרתק שמחבר יינן צרפתי, מזג ים תיכוני, ציונות ועסקי 

יין בארץ הקודש. משם נמשיך למרכז האירוח של היקב ביישוב נטופה, נתפנק בטעימות יין משובח 

  ונאכל מעדנים מקומיים. 

. 08:00-15:00נק' מפגש וסיום: צומת המוביל,  למשתתף.$  195, עלות: 19.05.17יום שישי, 

    https://www.winetours.co.il/winetour-4  : לפרטים והזמנות



 

    

      ברמת הגולן "יקב אסף-כפר היין"ל טיולערוץ החיים הטובים: 

נצא לטיול יין מעמיק במרכזו של הגולן ונחשוף כיצד חלום של אדם אחד עם תשוקה עזה ליין ואהבת 

מקדישה את זמנה ומרצה לתרבות היין ציאות, שסוחפת אחריה משפחה שלמה ההאדם הופך למ

והאירוח בכפר היין הראשון מסוגו בארץ. מהו כפר יין בעצם? כיצד תפיסת הייננות של עולם חדש 

זנים של ונטעם ה געשית, נכיר מבאה לידי ביטוי בתוצר של היקב? נפסע בכרמים של בזלת ואד 

כמובן נאכל ונשמע סיפורי יין משובחים, נלמד כיצד מיושמת עבודה  .קליפורניה ודרום אפריקה

היקב הנקרא על שם האב המייסד  עברית בתקופות הבציר ועל שם מי קרוי המשקה ריקו שייק..

ממשיך להשקיע חלק מזמנו ומרצו להעשרת הידע בתחום היין ולהתפתחות אישית ומקצועית שאסף 

  .טוב ביותרמתוך שאיפה להתקדם, לשפר ולהגיע ל 

 .08:30 – 15:30, המוביללאדם. נק' מפגש וסיום: צומת $  195עלות : . 20.05.17  ,שבתיום 

  https://www.winetours.co.il ,5524178-052  : לפרטים והזמנות

    

  יקב דרור –כפר שמאי ב  סיפור ביקב ובכרם של נופי טוסקנהטיול   

ישראל. הכירו את זהבה דרור, אחת ניתן לספור על כף יד אחת מומחיות גדולות בתחום היין ב

טיול מיוחד  .היין בקבוק על התווית הנחת עד הגידול מתהליך עוד היין בתהליך שמעורבות  היחידות

הנחבאים של ם הכרמי נבקר בין גליל העליון נחל עמוד שבבמסלול טיול באזור  –והיין  הטבעלחובבי 

כפר שמאי, נפגוש את האנשים שמטפלים בכרם כל השנה, נטעם יין מאחד הזנים של הגפנים 

בכרם ונלמד כיצד השתקע בהצלחה בכרם אחד מזני היין האיטלקיים המשובחים.. נמשיך בהליכה 

ביקב נשמע את סיפורה המיוחד של משפחת חקלאים  לתוך הכפר לביקור מיוחד ביקב דרור.

  שהתאהבה בגפן וביין וכמובן נטעם יינות משובחים ונאכל מעדנים מקומיים.

 – 15:30נק' מפגש וסיום: צומת יסעור,  לאדם.$  195עלות :  ,03.06.17, 27.05.17שבת, 

   https://www.winetours.co.il/winetour-1 :. לפרטים והזמנות03:08

  

  יקב כישור –גלילי בנוף הים התיכון  ייןטיול  –לה פסטורל" "  

אני שמח להציע לכם הזמנה לחוויה משולבת לאוהבי יין, טבע ובילוי איכותי במרחבי החופש הירוקים 

של הפעם נטייל בנוף פסטורלי לים התיכון, בשבילים חבויים ולא מוכרים . המערביהגליל של כחולים 

.. נתוודע ליקב כישור שממוקם בכפר ייחודי מסוגו שכמו לקוחים מנופי טוסקנה או פרובנס נחל יצהר, 

דונם  80- עם כרמים של כהמשלב אנשים בעלי צרכים מוגבלים בעשייה היומיומית, יקב בוטיק 

י הים, כאשר האקלים הייחודי והקרקע הסלעית באזור מהווים סביבה מטר מעל פנ 500בגובה 

אידיאלית להבשלה ארוכה ואיטית של הפרי ומעניקים ליין את צבעו, ריחו וטעמו המיוחד. נוסיף 

  ליינות מטעמים משובחים מהמאפייה והמחלבה המקומית.

. לפרטים 08:00 – 15:00ור, גנק' מפגש וסיום: צומת י  לאדם.$  195עלות :  .02.06.17, ישיש

  https://www.winetours.co.il  ,5524178-052 :והזמנות

  
  יקב אדיר ויקב הרי גליל –טיול סיפור בשניים בנופי כרם יראון ורמת דלתון 

במרחבי החופש הירוקים שמח להציע לכם הזמנה לחוויה משולבת לאוהבי יין, טבע ובילוי איכותי אני 

ניסע בצורה מרוכזת בדרכים  הגליל העליון, שהינו אחד מאזורי היין העתיקים בעולם.  של

שיוביל אותנו ליקב  –המתפתלות נהנה מנוף גלילי עוצר נשימה ומהטבע העוטף אותנו מכל עבר 

ביין מרענן נפתח את היום  "אדיר" שברמת דלתון, בין הכרמים המשובחים של "כרם בן זמרה".

נמשיך דרכנו לקיבוץ יראון, שם נתחיל את הסיור  וגבינות קלות והיכרות עם סיפור היקב והמחלבה.

נפגוש את אחד מכורמי היקב, שיספר על האתגרים   הרגלי בכרמיו הציוריים של יקב "הרי גליל",

נהגו   ים, מדועשעומדים בפני הכורם בגידול גפן, כיצד מחליטים מהו הזמן הנכון לבצור את הענב

נטעם יינות שונים בהתאם לחלקות הגפן הנטועות,    במהלך הסיור  ורד בתחילת שורה . לשתול 

ביקב המקסים "הרי גליל" נקיים סדנת טעימות יין חווייתית: טעימה עיוורת  חוויה משכרת ומפתיעה.

משוכלל ביקב הרי גליל סוגי יין, נשתה, נצחק, נלמד ונכייף. נצא לסיור מרתק ביקב המודרני וה 4של 

  בסיור נחווה את מסע   המציע סיור מודרך המלווה בחוויה רב חושית הסובבת כל כולה סביב היין. 



 

  

הענבים מהכרם ועד לבקבוק תוך שאנו לומדים על אזורי גידול, מכלי נירוסטה, חביות עץ, גוף 

יקב אדיר, לארוחת נעשה דרכנו חזרה ל קולי "היין כמעשה אומנות".-וארומה. נצפה בסרט אור

    , טעימות יין מובחר וקינוח מפתיעגלילית חלבית

. לפרטים 08:00 – 15:30נק' מפגש וסיום: צומת יסעור,  לאדם.$  210עלות :  .09.06.17, ישיש

   https://www.winetours.co.il/winetour-5  :והזמנות

  
  מסע יין והיסטוריה בגלילכפרים נשכחים בגליל: 

במסלול  –טיול מיוחד לחובבי היסטוריה, טבע והיין    אל הכפרים הנשכחים בגליל וליקב "אשקר".

של מארונים והטיול מיוחד. נתחקה אחר התפתחותה של משפחת ייננים שמקורה בכפרים הנוצרים 

, כיצד שרדה 1948נאזין לסיפור המרתק של עקורי הכפרים מאז   איקרית ובירעם. –גליל עליון 

המשפחה לאורך השנים ואיך מעז יצא מתוק. בכנסייה שנשמרה בלב הכפר נאזין לקולות הזמן 

נמשיך משם אל    שכאילו עצר מלכת, נטעם יין קסום שיחליק לנו בגרון ונטעם קצת אוכל מסורתי.

סמטאות כפר יאסיף ונגיע ליקב "אשקר", שם נפגוש את היינן הראשי ובעל היקב, שיוביל אותנו 

   היקב יחד עם סיפור היין שגם יסגור לנו מעגל היסטורי של הסיפור.במרתפי 

לפרטים  08:30-15:30לאדם. נק' מפגש וסיום: צומת יגור,    $ 195עלות : . 10.06.17שבת, 

  https://www.winetours.co.il/winetour-2 והזמנות:

  
טעימת יינות במהלך הטיול, , ליווי והדרכה במהלך הטיול, מנקודת המפגש  ללים הסעה מרוכזתהסיורים כו

 12קלה בסיום. מותנה ברישום מוקדם של גלילית ארוחה מפגש עם אנשי יין וכרם, יין, עם הכיבוד 

  משתתפים.

   

הטיולים מועברים בצורה קלילה וזורמת עם למידה מהנה של תרבות היין ועולם היין, משתפת את סיפורי 

    לים ומעודדת אותם להתחבר ולהכיר אחד את השני. המטיי

ק"מ ברובו קל עד בינוני. במהלך הטיול כולו ישנם הפסקות לשתיית יין,  4-5בכל טיול ישנו קטע הליכה של 

 לנקודת המפגש. בהסעה מרוכזת ת חיבה ליין וכמובן באים וחוזריםלכן נדרש

  

  הערות כלליות:

במסגרת הפסטיבל יתקיימו מגוון טיולי יין ליקבים שונים באזורי הגליל והגולן (ייתכנו שינויים במסלולי 

  ל המדריך) הטיול על פי שיקול דעת ש

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

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

  תשלום בכניסה לשמורות טבע, במידה ומסלול הטיול עובר בהןלא כולל 

  ☺וליהנות מהחיים  חברותיות בסיסיתנדרש כושר הליכה בסיסי, חיבה ליין, 

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

  למועד הביטול.

  תמונות נבחרות מהטיול יועלו באתר האינטרנט ויקבלו קרדיט של המצלם.

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

 ט.ל.ח

  

  
  


