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 לאדם₪  109 - 59חבילות בעלות של  –יה ונגיעה של חו

 מציגים לכם את חשבנו, בנינו, חידשנו ועכשיו אנחנו  "אבוקייק"ל 30-לכבוד חגיגות ה

 ... בלב שמורת טבע פרטיתלאירועים, תוכן והפקות ימי כיף וגיבוש העדן  גן "ירדנה"מתחם 

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

 מפיקים וקבוצות. 

לאדם, במגוון קומבינציות לבחירתכם. ניתן ₪  109 - 59קבלו את רשימת החבילות בעלות של 

כוללת: קבלת פנים + פעילות/אטרקציה לבחירה + החבילות הנ"ל לשנות ולשלב או לשדרג לבקשתכם. 

 + מסלול טיול רגלי ושהייה בפארק הירדן פרו קבוצתי(-פינוקים ושדרוגים )"איש האבטיח" וסרטון גו

 נקבל את פניכם בעמדת קבלת פנים קלה הכוללת:

 שתייה קרה: תפוזים/לימונדה/מים, שתייה חמה: קפה/תה, פירות העונה/עוגיות.

ל"אבוקייק" אנחנו מפנקים אתכם בכל הפעילויות )בהתאם לכתוב  30-נה לכבוד חגיגות ההששימו לב! 

 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  –בוצתי פרו ק-סרטון גו

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

 ונשלח לראש הקבוצה למזכרת.

 ללא עלות! –)מדריך מטעמנו( כתוספת לפני או אחרי הפעילות לבחירתכם מסלול טיול רגלי מודרך 

 

 לאחר מכן לבחירתכם אטרקציה/פעילות תוכן אליה תמשיכו:
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  קים וסירות רפטינגיקיקבלת פנים + 

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

ממקטעים  ליהנותלפגוש בצבי מים, דגים למיניהם ומגוון רחב של בעלי כנף סביב. לאורכו של המסלול ניתן 
זמן משוער של המסלול: שעה  ק"מ. 4 -אורכו של הנתיב כ מסעירים ואתגריים ומקטעים נינוחים ושלווים.

 של אנשי צוות אבוקייק.תדריך וליווי כולל ורבע 
בקטע המסלול האחרון ימתין עבורכם איש האבטיח שלנו שיפנק אתכם באבטיח/פירות העונה כמיטב ** 

 המסורת.
פרו לצילום החוויה בסיום היום ישלח סרטון קבוצתי אחד ערוך -** בתחילת המסלול תקבלו מצלמת גו

 במתנה.
תשלום(: טרופי בר על המים, ארוחת צהרים, עמדת מגבות בנק' הסיום, ** אופציות לשדרוג )בתוספת 

 פעילות שייט אקטיבית, בר שייקים, בר יוגורט.
 כולל מע"מ נט ₪ 59 :לאדם משתתפים ומעלה                                          מחיר 20-**החל מ

 

 קבלת פנים + טיול אופניים

את המסלול נתחיל במתחם אבוקייק , נצא דרך שמורת פארק הירדן, נסיעה קצרה לצד אמות המים 
והגשרים, ערוצי נהר הירדן הזורמים בתוך הפארק, משם נצא 

לכיוון שמורת נחל הזאכי בנסיעה בשבילים הסבוכים. בראש 
הקבוצה ילווה מדריך ובסוף הקבוצה רכב חילוץ ופינוי 

 ת הצורך. נסיים את הטיול סמוך לגשר אריק.בע
 כשעה וחצי –אורך הפעילות 

בקטע המסלול האחרון ימתין עבורכם איש האבטיח ** 
שלנו שיפנק אתכם באבטיח/פירות העונה כמיטב 

 המסורת.
פרו לצילום -** בתחילת המסלול תקבלו מצלמת גו

החוויה בסיום היום ישלח סרטון קבוצתי אחד ערוך 
 במתנה.

** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טרופי בר בשטח, 
קרטיבים, מיתוג ארוחת צהרים, בר שייקים, בר יוגורט, 

לכלים, מעגל מתופפים, משחקי שטח ומשימות וכד' 
 )בתוספת תשלום ובתיאום מראש(.

 כולל מע"מ נט ₪ 89 :לאדם משתתפים ומעלה                                          מחיר 20-**החל מ
 

 Body Raftingשייט אקטיבי ו קבלת פנים + 

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

יל לשייט יחוויה מהנה ומסעירה, שייט באמצעות הגוף. לאחר הסבר והדרכה יוצא המט באמצעות המים
שעוטפת את המטייל צף על פני המים ומתמסר לנהר, תחושת המים  בנהר, על גופו חליפת הצלה בלבד.

המים החמימה באזורנו, מהווה יתרון משמעותי לחוויית הנאה  פרטורתגופו מעצימה את החוויה וטמ
  מושלמת.

 כשעה וחצי עד שעתיים –אורך הפעילות 

בקטע המסלול האחרון ימתין עבורכם איש האבטיח שלנו שיפנק אתכם באבטיח/פירות העונה כמיטב ** 
 המסורת.

פרו לצילום החוויה בסיום היום ישלח סרטון קבוצתי אחד ערוך -תקבלו מצלמת גו** בתחילת המסלול 
 במתנה.

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

 כולל מע"מ נט ₪ 99  :לאדם מחיר                 משתתפים ומעלה                       35-**החל מ
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 שייט ליליקבלת פנים + 

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

 הקסומים של הנהר.
משך השייט כשעה וחצי עם סטיקלייט ופנסים 

 זוהרים. 
 כשעה וחצי עד שעתיים –אורך הפעילות 

** בנקודת הסיום של השייט תמתין לכם 
מדורה ענקית ושיפודי מרשמלו מתוקים כמיטב 

 המסורת )ללא תוספת תשלום(
פרו -** בתחילת המסלול תקבלו מצלמת גו

לצילום החוויה בסיום היום ישלח סרטון קבוצתי 
 אחד ערוך במתנה.

 .תמיועד לקבוצות גיל בוגרו* *
** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טרופי בר 

על המים, מסיבת טבע, ארוחת ערב, עמדת 
 מגבות בנק' הסיום, טיול עששיות בפארק הירדן.

 כולל מע"מ נט ₪  109  :לאדם משתתפים ומעלה                                     מחיר 45-**החל מ

 

 שייט אבוביםקבלת פנים + 

לקבוצות שאוהבות אקסטרים ואתגרים יש לנו את המוצר המנצח של שייט על גבי אבובים, כל משתתף  
למסלול השייט המטריף שלנו. כאן תתחיל חוויה מלאה אדרנלין של שייט אישי וקבוצתי בלב  אבוב וירד איתו

שמורת הטבע בה עובר המסלול. במהלך השייט יהיו 
 קטעים סוערים, קופצניים ורגועים.

 כשעה וחצי –אורך הפעילות 

בקטע המסלול האחרון ימתין עבורכם איש ** 
ת האבטיח שלנו שיפנק אתכם באבטיח/פירו

 העונה כמיטב המסורת.
פרו לצילום -** בתחילת המסלול תקבלו מצלמת גו

החוויה בסיום היום ישלח סרטון קבוצתי אחד 
 ערוך במתנה.

 .מיועד לקבוצות גיל בוגרות* *
** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טרופי בר על 

המים, ארוחת צהרים, עמדת מגבות בנק' הסיום, 
 פעילות שייט אקטיבית, בר שייקים, בר יוגורט.

 כולל מע"מ נט ₪ 109  :לאדם משתתפים ומעלה                                       מחיר 45-**החל מ

 

 

 

 

 טיולי רייזרים ותומקר במגוון מסלולים וחוויות...                           חברת הבית שלנו
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 שעה ורבע עד שעה וחצי –מסלול "שביל הלגונה" קבלת פנים + 

בא לכם לצאת מהשגרה! לפני היציאה לשטח נמלא טפסי בטיחות ונעבור תדריך והסבר תפעול על הרכבים. 
צמחייה  לאחר שנניע, נצא ממתחם "חוויות שטח" בפארק הירדן )"אבוקייק"( דרך שביל מתפתל כשמסביב

פראית... את הדרך נפלס לכיוון שמורת בית צידה ואזור חופי הכנרת הצפוניים, שפך הירדן לכנרת. המסלול 
הנמצא בלב הטבע הפראי של הגדה הצפונית לכנרת, נעצור  יוביל אותנו ל"בית הבק" )מוצב סורי עתיק(

לכיוון צפון, נחצה את גשר  להסבר קצר על המקום ועברו ההיסטוריה המרתק. לאחר מכן נמשיך בנסיעה
"אריק" הידוע וניכנס לשמורת פארק הירדן, באזור הזה הנסיעה מאופיינת בנהיגה טכנית המשלבת בעונת 

החורף שבילי בוץ מרגשים ובעונת הקיץ אינספור 
מעברי מים מלהיבים. נגיע למעיין "עין קלע", 

לגונה מדהימה בלב השמורה שם נעצור 
ם בקיץ ובחורף להשתכשכות במים הצונני

לשטוף את הבוץ מהידיים. המדריך שלנו ידאג 
בנקודה זו לחמם קפה/תה צמחים על הגזייה 
ובקיץ נפנק אתכם בפירות העונה המרעננים. 

לאחר ההפסקה נעלה שוב לרייזרים 
והתומקארים ונצא לכיוון פארק הירדן בחזרה 
שם נסיים את המסלול ממש איפה שהתחלנו 

 ."וויות שטחבמתחם "אבוקייק" ו"ח

 שעה ורבע עד שעה וחצי –אורך המסלול 

בקטע המסלול האחרון ימתין עבורכם ** 
 איש האבטיח שלנו שיפנק אתכם באבטיח/פירות העונה כמיטב המסורת.

פרו לצילום החוויה בסיום היום ישלח סרטון קבוצתי -** בתחילת המסלול תקבלו מצלמת גו
 אחד ערוך במתנה.
קרטיבים, בתוספת תשלום(: טרופי בר בשטח, ארוחת צהרים, בר שייקים, בר יוגורט, ** אופציות לשדרוג )

 מיתוג לכלים, מעגל מתופפים, משחקי שטח ומשימות וכד' )בתוספת תשלום ובתיאום מראש(.

 כולל מע"מ נט ₪ 109: לאדם משתתפים ומעלה                                        מחיר 20-**החל מ
 
 

 פנים + טיול ג'יפים בליווי מדריך מוסמך קבלת

לכיוון שמורת פארק הירדן, נחצה  איש בג'יפ(, נצא ממתחם אבוקייק 7/8נתחלק לג'יפים בליווי מדריך נוהג )
את הכביש לאזור שפך הירדן לכנרת משם נמשיך ונעצור בבית הבק הנמצא בלב השטח, נעצור להסבר 

אודות ההיסטוריה והגיאוגרפיה של המקום, משם 
שמורת נחל הזאכי והמג'רסה, נחצה   נמשיך אל עבר

את הנחלים במעברי מים, מעט ירידות ועליות 
עד אזור חופי הבטחה של הכנרת קלות. נמשיך 

לעצירת התרעננות קלה ליד המים. בסיום נצא 
בנסיעה מנהלתית קצרה חזרה לנקודת ההתחלה 

בפארק הירדן. )נק' ההתחלה והסיום יכולות 
 להשתנות בהתאם לבקשתכם(

 כשעה וחצי –אורך הפעילות 

בקטע המסלול האחרון ימתין עבורכם איש ** 
באבטיח/פירות האבטיח שלנו שיפנק אתכם 

 העונה כמיטב המסורת.
פרו -** בתחילת המסלול תקבלו מצלמת גו

לצילום החוויה בסיום היום ישלח סרטון קבוצתי 
 אחד ערוך במתנה.

 נמוכות/תלמידים/מבוגרים/ללא רישיון נהיגהמיועד לקבוצות גיל * *
קרטיבים, שייקים, בר יוגורט, ** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טרופי בר בשטח, ארוחת צהרים, בר 

 מיתוג לכלים, מעגל מתופפים, משחקי שטח ומשימות וכד' )בתוספת תשלום ובתיאום מראש(.
 כולל מע"מ נט ₪ 99  :לאדם משתתפים ומעלה                                       מחיר 20-**החל מ
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 קבלת פנים + לייזר טאג

קבוצות ונצטייד  2-בחורשת עצים בלב שמורת הטבע יקבלו את פניכם צוות הלייזר טאג החדשני. נתחלק ל
ת והאתגר המדליק. פעילות הלייזר טאג משלבת ירי ואתגר בין רובי לייזר ואביזרים נוספים למשחק הקרבו

הקבוצות במשחקוני אסטרטגיה: הדגל, כבוש את 
היעד וכד'. כל משתתף אשר נפסל יחל לצפצף 

וכך נזהה את הקבוצה שהצליחה לנצח 
במשחק. פעילות הלייזר טאג הינה ללא כאב 

)כמו פיינטבול למשל(, מלאה באדרנלין 
 תפים בסיום בשמיים.והתגובות של המשת

 כשעה –אורך הפעילות 

פרו -** בתחילת המסלול תקבלו מצלמת גו
לצילום החוויה בסיום היום ישלח סרטון 

 קבוצתי אחד ערוך במתנה.
 .מיועד לקבוצות גיל בוגרות* *

** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טיול 
רייזרים, ארוחת צהרים, פעילות שייט אקטיבית, בר 

 בר יוגורט.שייקים, 
 כולל מע"מ נט ₪ 99  :לאדם משתתפים ומעלה                                       מחיר 20-**החל מ

 

 קבלת פנים + חדרי בריחה בטבע

משחק משימות בסגנון חדרי הבריחה עם טויסט של טבע בכל מקום שתבחרו. המשחק מבוסס על אלמנטים 
טבעיים הנמצאים בשטח בו מתקיימת הפעילות בצירוף שימוש בטכנולוגיה מתקדמת של מציאת רבודה. 

 שנה,בו 100המשחק משלב סיפור עלילתי היסטורי בן 
המשתתפים צריכים לפלס את דרכם בשבילי הזמן כדי 

דק' את תיבת המטבעות האבודה.  90לאתר תוך 
איש אשר  40-מתאים לקבוצות של החל מ

מתחלקים למספר קטן של קבוצות ומקיימים את 
 הפעילות כתחרות למציאת התיבה.

 כשעה וחצי –אורך הפעילות 

פרו -** בתחילת המסלול תקבלו מצלמת גו
החוויה בסיום היום ישלח סרטון קבוצתי  לצילום

 אחד ערוך במתנה.
 .מיועד לקבוצות גיל בוגרות* *

** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טיול 
רייזרים, ארוחת צהרים, פעילות שייט אקטיבית, בר 

 שייקים, בר יוגורט.
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קבלת פנים + טיול רכב ספארי גלילי בליווי מדריך מוסמך + שייט קייקים וסירות 

 ומעלה בחלוקה לסבבים( 60)לקבוצות של  רפטינג 

 איש ברכב ספארי גלילי ענק בליווי מדריך נוהג, נצא ממתחם אבוקייק 30נחלק את הקבוצה לסבבים של עד 
לכיוון שמורת פארק הירדן, נחצה את הכביש לאזור שפך הירדן לכנרת משם נמשיך בטיול ונאזין להסבר 

אודות ההיסטוריה והגיאוגרפיה של המקום, משם נמשיך אל עבר שמורת נחל הזאכי והמג'רסה, נחצה את 
רדן. )נק' הנחלים במעברי מים. בסיום נצא בנסיעה מנהלתית קצרה חזרה לנקודת ההתחלה בפארק הי

במקביל חברי הקבוצה בסבב השני יבצעו שייט ההתחלה והסיום יכולות להשתנות בהתאם לבקשתכם( 
 קייקים וסירות רפטינג

ת שייט בנהר הירדן בקיאקים או סירות, בתוך צמחיי
 ,הקסומה הוהאווירנחלים עבותה, המים הקרירים 

במינה כששכשוך  תייחודיהופכים את השייט לחוויה 
יוץ הציפורים מלווה אותנו, במהלך השייט המים וצ

ניתן לפגוש בצבי מים, דגים למיניהם ומגוון רחב של 
 ליהנותבעלי כנף סביב. לאורכו של המסלול ניתן 

ממקטעים מסעירים ואתגריים ומקטעים נינוחים 
זמן משוער של  ק"מ. 4 -אורכו של הנתיב כ ושלווים.

אנשי של תדריך וליווי המסלול: שעה ורבע כולל 
 צוות אבוקייק.
 כשעה לכל סבב, מינימום שעתיים. –אורך הפעילות 

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

 כמיטב המסורת.
פרו לצילום החוויה בסיום היום ישלח סרטון קבוצתי אחד ערוך -** בתחילת המסלול תקבלו מצלמת גו

 במתנה.
 נמוכות/תלמידים/מבוגרים/ללא רישיון נהיגהמיועד לקבוצות גיל * *

קרטיבים, ** אופציות לשדרוג )בתוספת תשלום(: טרופי בר בשטח, ארוחת צהרים, בר שייקים, בר יוגורט, 
 מיתוג לכלים, מעגל מתופפים, משחקי שטח ומשימות וכד' )בתוספת תשלום ובתיאום מראש(.

 כולל מע"מ נט ₪ 109  :לאדם ומעלה                                       מחירמשתתפים  60-**החל מ

 

הינו מקום פסטורלי בלב שמורת הטבע "פארק הירדן", אנו מציעים לכם גן עדן להפקה  "ירדנה"

 ואירוח ימי כיף, גיבושים ואירועי חברה כמו שרק תוכלו לדמיין.

 אוכל... קדימה אוכל!...

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

 הקישור הבא<<<

 שירותים משלימים להפקה מושלמת...

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

 הקישור הבא<<<

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

 ** המחירים הנ"ל לא כוללים מע"מ לקבוצה ישירה   וללים מע"מ נט לסוכן  ** המחירים הנ"ל כ
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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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