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גשש ר1אפ  בשלכת ועצים מפלים שלגים, ממטרים, עננים,
בשניים לחוויה ונפלא מרגש רקע הם

בורג צביקה וצילם: בחב
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לטייל? היכן
 חשוב, אינו והסדר - והרים ופריחה מים באתרי

 האוויר מזג שלכם, האישית ההעדפה לפי הכל
 מחפשים. שאתם הרומנטית והאווירה
זורמים? מים אוהבים

 אלה. בימים וגועשים שוצפים הירדן יובלי
 ■ - ביותר הצפונית מהפינה להתחיל אפשר

 שהנקודה במטולה, עיון נחל שמורת
 התנור, מפל היא בה ביותר המוכרת

מטר. 30כ־ של מגובה הנופל
 בקצה - כניסות שתי לשמורה

 עם הגבול גדר ליד מטולה, של הצפוני
 למפל הסמוך בחניון למושבה, ומדרום לבנון

 מומלץ - מאפשר האוויר ומזג במידה התנור.
 כמה שכולל המלא, המסלול את בהליכה לעשות

 למכונית). חזרה הדרך את מראש מפלים(ארגנו
 למפל - לעיקר היישר להגיע יכולים הממהרים

המרשים. התנור
 goo.g1/29ywVN פרטים: בתשלום. הכניסה

 עצמו המפל ועד התנור מפל מחניון הדרך טיפ:
לנכים. גם נגישה

ושמו מטולה אזור בין מחבר 99 מס' כביש
 ודן דפנה הקיבוצים טל, חורשת לבין התנור רת

 אחיד בקצב זורם דן נחל הצמודה. דן נחל ושמורת
הגליל מנחלי בשונה השנה, ימות ברוב כמעט

 המשקעים לכמות קשור זרימתם שקצב האחרים
עונה. באותה

 מפיק דן, מעיין בשמורה, הגדול המעיין
המקו אחד והוא בשנה, מים מ״ק מיליון 250כ־

 עצמה בשמורה והכנרת. הירדן של העיקריים רות
 בה אין עתיק. ותל חורשות נוספים, מעיינות

 נחל לאורך הליכה אבל מרשימים, מפלים
 הוויה היא מצלים ענק עצי תחת זורם

בדוקה. רומנטית
פרטים: בתשלום. הכניסד!

goo.gl/KTHVK3
 לכיוון 99 מם׳ בכביש ממשיכים

 וכעבור הגולן לרמת מטפסים צפון־מזרח,
 מגיעים שניר, לקיבוץ בצמוד ספורות, דקות

 המפורסם החלק הבניאס. חרמון, נחל לשמורת
 בצמחייה טובל מרהיב, בקניון שקוע המפל, שבה,

 תלוי שביל שנים כמה לפני נבנה ולאורכו עשירה
 האחרים בחלקיה עוד מטרים. כמאה שאורכו

 מתקופות ארכיאולוגיים שרידים השמורה: של
והצלבנים. הרומאים
 goo.gi/RjiQco פרטים: בתשלום: הכניסה

 בכביש להמשיך תוכלו הבניאס? את מיציתם
 ולהגיע ומג׳דל־שמס, נווה־אטיב לכיוון 99 מס׳

 בישראל(אבל המרשימים אחר שהוא סער, למפל
החורף). בעונת רק זורם

 לצד מאולתר בחניון (בזהירות!) עוצרים
 לכיוון וחוצים ומזכרות, מזון דוכני בין הכביש,
 חופשית. הכניסה המפל.

 ההורף: בעונת אפשרויות עוד
 קיבוץ קיאקי למתקן הסמוכה שניר, נחל שמורת

 ומדרום 918 מס׳ כביש לצד אנפה, תל הגושרים;
 בו יש החורף אמצע עד שלפחות - לכפר־סאלד

 ושמורת החולה אגמון מרשימה; נרקיסים פריחת
 נאות תצפיות מציעים טוב אוויר שבמזג - החולה

 ועופות ציפורים של להקות ועל מים נופי על
 אליו להגיע שמומלץ החרמון, אתר - וכמובן מים;
 העמוסים. שבת או בשישי ולא השבוע אמצע בימי
 ורעיונות: מידע עוד

 parks.org.n והגנים: הטבע רשות אתר
 kk1.org.il קק״ל: אתר
gogalil.org ן: והגול הגליל אתר

ללון? איפה
 כ״ארץ להגדיר אפשר הגולן ורמת הגליל את

ובקי במושבים פזורים מהם מאות הצימרים",
במט מוקפים - חקלאיים במשקים חלקם בוצים,

 לצד נטועים יותר, קסומים אחרים, ובשדות. עים
 בחו״ל. כמו ממש אומרים? איך זורמים. נחלים
שלהם: היתרונות בין מלון. בתי גם כמובן ויש
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עיון נחל שמורת התנור, מפל מער. 30 מגובה

 חדרים מבחינת יותר מגוונות אירוח אפשרויות
 לילדים פתרונות צמודים, אוכל חדרי ופעילויות,
 חדרים כמה ולקבל בקבוצות להגיע ואפשרות

אתר. באותו
פסטורל •

 סוויטות כולל חדרים, 189 כפר־בלום. מיקום:
כנ אולם אוכל, הדר משודרגים, פרימיום וחדרי

 בשלבי ומפואר, גדול אחד, (ועוד ומופעים סים
 בריכה כושר, וחדר טיפולים חדרי ספא, בנייה),
הקיץ). (בעונת

 במקבץ הקיבוץ, בשטח ממוקם היתרונות: בין
 שלווה באווירה וירק, מדשאות מוקפים מבנים

במ במיוחד מפורסם המלון פסטורלית. ובהחלט
 כל במשר בו הנערכות התרבות פעילויות גוון

 קבועה קולינרית חגיגה לצד כמעט, השנה ימות
האוכל. בחדר

המ אירוע בצלילים", "פסטורליה למשל,
 מדצמבר נבחרים שבוע סופי על־פני תמשך

מו מופעי של ממוקר מקבץ ומציע מאי, וער
 נושא סביב משובחת וקולינריה הרצאות זיקה,

 24-22(ונציה״ של המסכות ״פסטיבל מוביל:
 "עלי הישראלית; האופרה בשיתוף בפברואר),

 והמוזיקה הכינור סביב במרץ), 17-15(כינור״
 להקת עם באפריל), 14-12(״ג׳אז״ אותו; הסובבת

פרטים: ועוד(חפשו אולארצ׳יק, ואלון הפלטינה

kfarblum-hotel.co.il/culture.( באירועים מדובר 
 שוחר לקהל המיועדים לגמרי, אינטליגנטיים

 לטיולי אפשרות בשילוב רק), לא (אבל תרבות
הצמוד. בספא ופינוקים וטיפולים בסביבה טבע

kfarblum-hotel.co.il פרטים:
הגושרים •

 בסגנונות חדרים 151 הגושרים. קיבוץ מיקום:
 ספא לצד וסוויטות, פרימיום חדרי כולל שונים,
דפיורינה"). מהודר

 והרבה הזורם דן נחל לצר מיקום היתרונות: בין
מסביב. וירק טבע

hagoshrim-hotel.co.il פרטים:
גלעדי כפר •

 תל־חי מעל כפר־גלעדי, בקיבוץ הממוקם מלון
 חדרים. 155 כולל החולה. עמק נופי אל וצופה

 ילדים, עם למשפחות בעיקר פונה היתרונות: בין
 שבהם בקיבוץ, המורשת באתרי סיורים גם ומציע
 המנדט. מתקופת המפורסם הסליק

kfar-giladi.co.il פרטים:
גליליון •

 כולל החולה. מאגמון רחוק לא לגמרי, חדש מלון
 נוספים. ומתקנים ספא לצר חדרים, 120
 ספא הראשי, מהכביש נוחה גישה היתרונות: בין

החולה. ושמורת אגמון כמו לאתרים וקרבה צמוד
■ ga1i1ion.co.i1 פרטים:

בגן ק1פע
 במדורי שהתפרסמה קצרה ידיעה
 על שעבר, בשבוע בעיתונות הכלכלה

 שלושה לבנות התיירות משרד של תוכנית
 חדרים 300כ־ עם באשקלון מלון בתי
 הלב תשומת את הפנתה מהם, אחד בכל

 מרוחק שנחשב הדרומי, החוף מישור לאזור
ומבוקשות. מפורסמות תיירות מאטרקציות
 בשנים נפתחו אמנם ובאשקלון באשדוד
 כבר אשדוד מלון, בתי כמה האחרונות

 מעניינת קולינרית לאטרקציה נחשבת
 פסטיבל אלה בימים נערך הנגב ובצפון

 נופי בעיקרון, אבל אדום", "דרום הכלניות
 נחשבים השפלה ואזור החוף מישור דרום

 מההרים הצפון, מנחלי פחות מושכים
הלבנה. החרמון ומפסגת באזור הירוקים

 האביב ופריחת ירוק הדרום השנה
 קצר הדרומי החורף אבל בעיצומה, כבר

 החום־ גוני ישובו ובקרוב יותר, וממוקד
 לטייל שווה זאת, בכל בנוף. לשלוט צהוב

 חופי כי גם פחות, ופקוק עמוס כי גם באזור;
 הם ניצנים וחוף ואשקלון אשדוד של הים

 כי וגם בחורף) עכשיו, (גם בישראל היפים
 טבע, אתרי מגוון מוצאים מחפשים, אם

 עשרות - למשל ומורשת, קולינריה תרבות,
 במרחב החבויים הבירה ומבשלות היקבים

 מזרחה מקריית־גת, המשתרע יואב־יהודה,
 הקרן יערות ובית־שמש; יהודה הרי עד

 באזורי הגדולים הקמפינג ואתרי הקיימת
 פלוגות יער המלאכים, יער גוברין, בית

 נגבה, ביד־מרדכי, המורשת אתרי ועוד;
ועוד. מצודת־יואב

 גם שאפשר הרי - בוולנטיינס אנחנו ואם
 והסימפטי הקטן ביישוב למשל, להתפנק.
 את תמצאו לאשדוד, גדרה שבין גן־יבנה,
 בריכה עם חביב, בוטיק ספא ספא", "ארומה
פי וחבילות טיפולים חדרי ג׳קוזי, חמימה,

 שמכונה למה להגיע אפשר וקוסמטיקה. נוק
 ליהיר - לטיפול לעצור ואפשר פינוק״ ״יום

 וחלי־ קפה לשתות מתוקים, לנשנש לזוג, או
 לטייל. ולהמשיך באנרגיה להיטען תה, טות

 ,20:00 עד 9:00מ־ שני־חמישי, פתוח פרטים:
 ובראשון. בשבת סגור .15:00 עד בשישי
 aromaspa.co.il אתר:

054-4440829 טל׳
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