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שנות פעילות ואתם חוגגים אתנו! אנחנו גאים להציג לכם את מחירון קיץ  30השנה אנחנו חוגגים 

החדש והמחודש שלנו הכולל בתוכו את מגוון הפעילויות הידועות שלנו ועוד המון חידושים  2018

 שאוספנו במיוחד לכבודכם.ושדרוגים 

אתר השייט מהוותיקים והמיוחדים בארץ מציע לכם שייט קייקים וסירות רפטינג ביום וגם  "אבוקייק"

בלילה, פעילויות גיבוש וכיף, ארוחות טעימות במיוחד באווירה של טבע פראי, פינות ישיבה 

, לייזר טאג )קרבות לייזר "של "חוויות שטח אלטרנטיבית לצד נהר הירדן, טיולי רייזרים ותומקר

, טיולי אופניים וג'יפים, קיר טיפוס ואומגה, מתחם עיסויים מפנק, מטריפות(, פעילויות שטח ואתגר

דוכני פינוקים בשטח, רכב ספארי ענק, מסלולי טיול רגליים עם מדריכים מוסמכים, חדרי בריחה 

 ועוד והכל במיקום המושלם מצפון לכנרת בפארק הירדן.בטבע 

אנו מציעים שירות חדש הכולל סיוע מלא והפקת ימי כיף וגיבוש לסוכנים,  2018חלק ממחירון קיץ כ

 מפיקים וקבוצות. 

חשבנו, בנינו, חידשנו ועכשיו אנחנו מזמינים אתכם רק לבוא לגן  "אבוקייק"ל 30-לכבוד חגיגות ה

 העדן שלנו וליהנות יחד עם הקבוצות שלכם...

מחירון שלנו כמעיין תפריט כך תוכלו לבחור את לנוחיותכם הרכבנו את ה

הפעילות או המוצר שאהבתם ותרצו לשלב במהלך היום, יחד אתנו נבנה 

 את סדר היום כך שתוכלו למצות את הכיף במקום אחד.
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 פעילות השייט:

 קיאקים וסירות רפטינג
 

 הוהאווירנחלים עבותה, המים הקרירים ת שייט בנהר הירדן בקיאקים או סירות, בתוך צמחיי
במינה כששכשוך המים וציוץ הציפורים מלווה אותנו,  תחודיייהופכים את השייט לחוויה  ,הקסומה

במהלך השייט ניתן לפגוש בצבי מים, דגים למיניהם ומגוון רחב של בעלי כנף סביב. לאורכו של 
 -אורכו של הנתיב כ ממקטעים מסעירים ואתגריים ומקטעים נינוחים ושלווים. ליהנותהמסלול ניתן 

 של אנשי צוות אבוקייק.תדריך וליווי זמן משוער של המסלול: שעה ורבע כולל  ק"מ. 4
בקטע המסלול האחרון ימתין עבורכם איש האבטיח שלנו שיפנק אתכם באבטיח/פירות ** 

 אדם(ל ₪ 5העונה כמיטב המסורת )בתוספת של 
פרו קבוצתי, ארוחת צהרים, עמדת -** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טרופי בר על המים, סרטון גו

 מגבות בנק' הסיום, פעילות שייט אקטיבית, בר שייקים, בר יוגורט.

 כולל מע"מ נט ₪ 38 :לאדם מחירמשתתפים ומעלה                                           20-**החל מ

 

 Body Raftingו  אקטיבישייט 

פר שימוש בנהר לגיבוש חוויתי באמצעות משימות אתגריות. לקבוצה היוצאת לשייט יחכו מס
משימות והפעלות לאורך הנהר. המשימות ידרשו שיתוף פעולה בין חברי הצוות, בניית אמון, 

הגוף. לאחר הסבר חוויה מהנה ומסעירה, שייט באמצעות  הכרת הסביבה והנאה באמצעות המים
המטייל צף על פני המים ומתמסר  יל לשייט בנהר, על גופו חליפת הצלה בלבד.יוהדרכה יוצא המט

המים החמימה באזורנו,  פרטורתלנהר, תחושת המים שעוטפת את גופו מעצימה את החוויה וטמ
 כשעה וחצי עד שעתיים. מהווה יתרון משמעותי לחוויית הנאה מושלמת.

אחרון ימתין עבורכם איש האבטיח שלנו שיפנק אתכם באבטיח/פירות העונה בקטע המסלול ה
 כמיטב המסורת )ללא תוספת תשלום(

פרו קבוצתי, ארוחת צהרים, עמדת -** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טרופי בר על המים, סרטון גו
 מגבות בנק' הסיום, פעילות שייט אקטיבית, בר שייקים, בר יוגורט.

 כולל מע"מ נט ₪ 70  :לאדם מחירמשתתפים ומעלה                                          35-**החל מ
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 שייט לילי

שייט לילי לאור הירח. נצא עם רדת החשכה לחוויה מרתקת וקסומה לאורך נהר הירדן, נצפה 
נאזין לרחשי  הלילה בחיות הלילה היוצאות לחיפוש אחר מזון ולמקורות המים לאחר יום חמים. 

 ונלמד את סודותיו הקסומים של הנהר.
 .כשעה וחצי עד שעתייםמשך השייט כשעה וחצי עם סטיקלייט ופנסים זוהרים. 

בנקודת הסיום של השייט תמתין לכם מדורה ענקית ושיפודי מרשמלו מתוקים כמיטב 
 המסורת )ללא תוספת תשלום(

 .מיועד לקבוצות גיל בוגרות* *
פרו קבוצתי, מסיבת טבע, ארוחת -דרוג )בתוספת תשלום(: טרופי בר על המים, סרטון גואופציות לש** 

 ערב, עמדת מגבות בנק' הסיום, טיול עששיות בפארק הירדן.

 כולל מע"מ נט ₪ 70   :לאדם מחירמשתתפים ומעלה                                         35-**החל מ

 

 שייט אבובים

לקבוצות שאוהבות אקסטרים ואתגרים יש לנו את המוצר המנצח של שייט על גבי אבובים, כל 
משתתף  אבוב וירד איתו למסלול השייט המטריף שלנו. כאן תתחיל חוויה מלאה אדרנלין של שייט 
אישי וקבוצתי בלב שמורת הטבע בה עובר המסלול. במהלך השייט יהיו קטעים סוערים, קופצניים 

 .ורגועים
בקטע המסלול האחרון ימתין עבורכם איש האבטיח שלנו שיפנק אתכם באבטיח/פירות העונה 

 כמיטב המסורת )ללא תוספת תשלום(
 .מיועד לקבוצות גיל בוגרות* *

פרו קבוצתי, ארוחת צהרים, עמדת -** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טרופי בר על המים, סרטון גו
 שייט אקטיבית, בר שייקים, בר יוגורט.מגבות בנק' הסיום, פעילות 

 כולל מע"מ נט ₪ 70  :לאדם מחירמשתתפים ומעלה                                          35-**החל מ
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 ועכשיו לאירוח ואירועים אצלנו במתחם...

את מתחם  הינו מקום פסטורלי בלב שמורת הטבע "פארק הירדן", אנו מציעים לכם "אבוקייק"

 גן עדן להפקה ואירוח ימי כיף, גיבושים ואירועי חברה כמו שרק תוכלו לדמיין. "ירדנה"

אנו מציעים שירותים משלימים כגון: אטרקציות ופעילויות תוכן הנמצאות אצלנו )בנוסף לשייט(, 

עמדות קבלת פנים, ארוחות, בר שתייה ואלכוהול, הצללה, מדשאות, ריהוט אלטרנטיבי, הגברה, 

 הפקה, מיתוג ועוד.עיצוב ו

 בפירוט הבא תוכלו לקבל את כל המידע על כך...

 נוספות אצלנו: תוכן אטרקציות ופעילויות

משך  תיאור הפעילות פעילות
 הפעילות

 ₪ מחיר

טיול רייזרים ותומקר 
 "שביל הלגונה"

נהיגה עצמית ברכבי רייזרים ותומקר, מסלול היוצא 
והלגונות של נהר ממתחם "אבוקייק" לשמורת עין קלע 
איש  50עד  – הירדן. רכבים זוגיים/רביעיות/שישיות

 בסבב

כשעה ורבע 
 וחצי

95 ₪ 

טיול רייזרים ותומקר 
 "הרים ונחלים"

נהיגה עצמית ברכבי רייזרים ותומקר, מסלול היוצא 
ממתחם "אבוקייק" לכיוון נחל הזאכי והמג'רסה, שפך 

והלגונות של הירדן לכנרת ובית הבק, שמורת עין קלע 
איש  50עד  – נהר הירדן. רכבים זוגיים/רביעיות/שישיות

 בסבב.

 ₪  180 כשעתיים

Time2escape 
"חדרי" בריחה 

 בטבע
 "פארק הירדן"

 

 משחק בריחה בטבע, הטבע משמש כתפאורת המשחק.
 נתחיל במשחק חשיבה מרתק ומותח...

 דקות לברוח מכאן !! 90יש לכם 
 משתתפים ואוצר אחד. 300רמזים עד  200שנים  100

מלווה בטכנולוגיות חדשניות : טאבלטים, שעונים 
מינמום  .VRחכמים, מציאות רבודה ומציאות מדומה 

 איש 35

 ₪  95 כשעה וחצי

 לייזר טאג
 "פארק הירדן"

 משחק אתגר עם אמצעי לחימה ורובי לייזר.
נצטייד אפודים עם חיישני לייזר למשחק של שעה ורבע 

החל  אסטרטגיה בחורש הטבעי של פארק הירדן.כולו 
 איש בסבב 50עד  20-מ

 ₪  75 כשעה

 טיולי רכיבה אופניים
 "פארק הירדן"

יציאה מאזור גשר אריק קבלת הוראות בטיחות מפי 
המדריכים. רכיבה לכיוון נחל הזאכי רכיבת לפארק 

 הירדן לכיוון תחנת הקמח ואמות המים. סיום באבוקייק
 איש 25מינמום  אופניים)טיול שטח(מסלול 

 ₪  50 כשעה וחצי

 טיולי רגלי בשמורה
 "פארק הירדן"

בתוך שלל שבילי הפארק קיים מסלול הליכה על גשרים 
ציוריים הכרות עם עץ השקמה הצפוני בעולם מפגש עם 

טחנות הקמח של הפארק והליכה במנהרת קנים 
מורה/מדריך מוסמך מלווה  מסתוריות בתוך מים.

 איש בקבוצה למדריך 35-50 החלבהסברים. 

 ₪  700 כשעה וחצי

טיולי ג'יפים באזור 
 הגולן
 

נוסעים בשבילי עפר, באוויר הגלילי בין טיול ג'יפים 
ההרים עם תצפיות נוף מדהימות בן הנחלים הזורמים 

איש בג'יפ ללא הגבלת כמות  7עד  .ושפך הירדן לכינרת
 ג'יפים

 ₪  670 שעה וחצי
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מתחם טיפולים 
 הוליסטי

הטיפולים נעשים בטבע לצל הבקבוקים. בשעת טיפול 
 איש 30מינמום  טיפולים לפי שעת מטפל. 4ליהנות עד 

 ₪  235 מטפל לשעה

 טיולילה )עששיות(
 "פארק הירדן"

כולל תצפית לילית  טיול מודרך, בסבך השבילים.
המופנים אל הכוכבים,  מודרכת באמצעות טאבלטים

צפייה במשקפי מציאות מדומה. רואים את כוכבי הלכת. 
 35-החל מ וצפייה של סרטונים של שירי לילה ידועים.

 איש

 ₪  35 דק' 45-כ

טיול מודרך על גבי רכב ספארי )משאית(,. המסלול יכול  טיול ברכב ספארי
להתחיל ולהסתיים בכל נקודה שתבחרו בהתאם 

של הטיול. המסלולים הינם החל למגבלות הזמן 
משעתיים ועד כמה ימים בשטח, ניתן לשלב עם 

  משתתפים ברכב 30מתאימה לעד  פעילויות אחרות.

-החל מ שעתיים
3165  ₪ 

 סיור ביקב בוטיק
 "חוות מייסטר"

סיור ביקב בוטיק הנמצא במערה קדומה בבטן האדמה, 
במהלך הסיור תבלו הסבר אודות המקום הקסום, 

סוגי יין מקומי.  3תהליך ייצור היין ומוצרי החווה, תטעמו 
הנחה לרכישה ממוצרי  5%בסיום הסיור תוכלו ליהנות מ

  איש בסבב 25מתאים לעד היקב והחווה. 

 ₪  29 דק'. 30-כ

 

 

 קדימה אוכל!...אוכל... 

אנו מציעים שירותי הסעדה וקטריינג, לנוחיותכם מצורף קישור למחירון האוכל שלנו בלחיצה על 

 הקישור הבא<<<

 שירותים משלימים להפקה מושלמת...

ציוד והפקה לאירועים, לנוחיותכם מצורף קישור למחירון השדרוגים בלחיצה על אנו מציעים שירותי 

 הקישור הבא<<<

 

, אנחנו גן עדן פרטי" –ל"אבוקייק" ולרגל השקת מתחם "ירדנה  30-השנה לכבוד חגיגות השימו לב! 

 מפנקים אתכם בכל הפעילויות )בהתאם לכתוב בכל פעילות( בפינוקים ושדרוגים להשלמת החוויה...

ימתין עבור הקבוצה במהלך הפעילות עם כובע קש וחיוך ענק, יחלק למשתתפים פלחי  –"איש האבטיח" 

 אבטיח או פירות העונה מרעננים.

-איש( מצלמת אקסטרים גו 30-20בתחילת כל פעילות נעניק למשתתפים )לכל  –פרו קבוצתי -סרטון גו

פרו בה הם יצלמו קטעי וידאו קצרים, בסיום נערוך את הכל לסרטון קצר הכולל מוסיקת רקע ואפקטים 

 ונשלח לראש הקבוצה למזכרת.

 קוח.איש בהתאם לתאריך ולבקשת הל 20-** כמויות המינימום להזמנה ניתנות לשינוי החל מ

 ** המחירים הנ"ל לא כוללים מע"מ לקבוצה ישירה   ** המחירים הנ"ל כוללים מע"מ נט לסוכן  
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 2018מחירון קיץ  –אבוקייק 
 מקום אחד גדול שיש בו הכל!

 

 גן עדן לימי כיף וגיבוש שייט קייקים ורפטינג  –"אבוקייק" 

 קצרין 3ת.ד כתובת למשלוח דואר:  מיקום: מתחם "אבוקייק", פארק הירדן  

  abukayak@gmail.commail: -e  6921104-04פקס:   2107869-04 טלפון:

   052-6555993מנהל שיווק והפקה   –עדי חיון 
 

 שייט קייקים, רפטינג, לינת שטח וימי כיף בנהר הירדן -אבוקייק  

 

לאחר שקראתם ובחרתם את הפעילות הרצויה עבור לקוחותיכם, תוכלו ליצור לקוחות יקרים!  

 אתנו קשר בנייד או במייל לכל שאלה או בקשה נוספת.
   6555993-052מנהל שיווק והפקה   –עדי חיון 
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