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 תקנון לטיולי היין :בשבילי היין"הנדון: 

 
 

 שלום, מטילים יקרים

שמח שבחרתם לטייל בשבילי היין ולקחת חלק בתכנית חווייתית שיצרנו עבור חובבי היין 

התכנית תהיה בסימן של היכרות עם עולם היין הישראלי ובטבע הגלילי, ופעילויות  והטיולים.

בצורה קלילה וזורמת עם למידה  תועבר מהנות ומשתפות של המטיילים. הפעילות במהלך היום

מהנה של תרבות היין ועולם היין, משתפת את סיפורי המטיילים ומעודדת אותם להתחבר ולהכיר 

 אחד את השני.

 עלויות:

ו משתנה בהתאם לאופי וסוג הטיול. הינו מראשמחיר הטיול בדרך כלל נקבע  –מחיר הטיול 

 כולל מע"מ ו בש"חעבור משתתף/ת במטבע ישראלי  הנקוב הוא מחירה

 בכל אמצעי שנוח לכם: המחאה/כ. אשראי/העברה בנקאית/מזומן מראש תשלום יתבצע

 משתתפים 18משתתפים, מקסימום  12מינימום של תנאי לקיום הטיול: 

 
הלוך מנקודת מפגש מוסכמת,  מרוכזת נסיעההסיורים כוללים בדרך כלל אם לא תואם אחרת: 

, ליווי והדרכה במהלך הטיול, טעימת יינות במהלך הטיול, נוסעים 19עד חזור במיניבוס של 
 ית/סיור מודרך בכרם, סיור עם יינןמפגש עם אנשי יין וכרם, יין, עם הכיבוד וקלה ארוחת בוקר 

 ם על בסיס חלבי.בסיוגלילית צהריים  תארוחביקב, 
 

 באחריות כל משתתף/ת להגיע לנקודת המפגש שנקבעה ובזמן שנקבע.
 

הינם כשרים וחלק לא, ישנם מגבלות של כשרות החלות ביקבים הכשרים ולכן יש חלק מהיקבים 
 להתנהג בהתאם להוראות ולהנחיות צוות היקב.

 
חלק מהטיולים עשוי להשתנות עקב אילוצים של זמינות היקבים ואנשי היין, בכל מקרה יינתן 

 מענה דומה ככל האפשר לתכנון המקורי
 

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

 קפה/תה. /לשתיית יין
 
 
 



 

 

 

 לתכנית טיול יין:להלן דוגמא 

בצומת המוביל, שם תעלו על מיניבוס שילווה אותנו לאורך יום הטיול. שעת  09:00נפגשים בשעה 
 . 16:30סיום משוערת 

 

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

המקדישה את זמנה ומרצה לתרבות היין  האדם הופך למציאות, שסוחפת אחריה משפחה שלמה

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

לידי ביטוי בתוצר של היקב? נפסע בכרמים של בזלת ואדמה געשית, נכיר ונטעם זנים של קליפורניה 

שובחים, נלמד כיצד מיושמת עבודה עברית בתקופות ודרום אפריקה. כמובן נאכל ונשמע סיפורי יין מ

הבציר ועל שם מי קרוי המשקה ריקו שייק.. היקב הנקרא על שם האב המייסד אסף שממשיך להשקיע 

חלק מזמנו ומרצו להעשרת הידע בתחום היין ולהתפתחות אישית ומקצועית מתוך שאיפה להתקדם, 

  לשפר ולהגיע לטוב ביותר.

 

 הפעילות:תיאור 

נפתח את היום בארוחת בוקר בשטח עם יין ראשון ונכיר את הסיפור שילווה את היום. משם 

ק"מ בנופי הבזלת הפראים של הגולן, במהלכו נשלב פעילות גיבוש  3-4נצא לטיול רגלי של 

קלה של סיפורי יין וטיולים. נשתה קפה תה/יין עם עוגה ונשנושים בהפסקת הפעילות, נצעד 

כרם של יקב אסף שם נקבל הסברים על הגפן וסיור עם היינן/כורם. נתכבד ביין ונגיע ל

שמאפיין את חלקות הגפן בכרם ולאחר מכן נמשיך ליקב עצמו בתוך כפר היין קדם, נסייר 

במתחם הכפר, נקבל הסברים על תהליך יצירת היין והמשך סיפור הנפלא של משפחת קדם. 

 יחד עם טעימות יין משובח וסיפורי יין "עדיקא" נקנח בארוחת צהריים גלילית במסעדת

 

 
 מגוון טיולי יין ליקבים שונים באזורי הגליל צעה זו היא דוגמא לסגנון הטיול, קיימים ה 

ניתן להתאים ולשנות ) רמת הגולן, הרי יהודה, השפלה ועמק האלה התחתון, גליל עליון,
 ( מסלולים בהתאם לצרכים ואילוצים

 
 :ימים 7עד  ימים 14-פחות מ .לא דמי ביטולל -לפני הטיול   ימי עבודה  14מי ביטול: עד ד 

ממחיר  50% שעות לפני מועד הטיול: 48עד  –ימים  7-פחות מ ממחיר הטיול, 10%
 ממחיר הטיול. 100% – שעות לפני מועד הטיול 48 הטיול,

 

 



 

 
 

 להשפעות היין על המשתתף/ת. טיולים אינם כוללים ביטוח תאונות אישי או אחריותה 
 

 א כולל תשלום בכניסה לשמורות טבע, במידה ומסלול הטיול עובר בהןל 
 

 
 ☺דרש כושר הליכה בסיסי, חיבה ליין, חברותיות בסיסית וליהנות מהחיים נ 

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

 

מצב של מזג אויר קיצוני בקיץ או בחורף שאינו מאפשר את קיום הטיול, אזי הוא יידחה. ב 
, ייקבע מועד חדש בהקדם האפשרי בסמוך למועד ידה ומתבטל טיול בשל מזג אווירבמ

במצב של ביטול הטיול יוכלו הנרשמים להצטרף למועד החדש שייקבע או לקבל  הביטול.
 זיכוי מלא לכספם.

 

 
 חרות מהטיול יועלו באתר האינטרנט ויקבלו קרדיט של המצלם.מונות נבת 
  

 בברכה ולהתראות בשבילי היין,            

 רוני אוחיון           


