יום שכולו-חגיגה מטורפת מלאת אקשן מחד ,ופולקלור דרוזי מאידך
הר הכרמל :נקשר מאז ומעולם לשפע ופוריות ,כפי שמעידה משמעותו המקורית של
שמו "כרם האל" .ואכן השפע והפוריות ניבטים מכל פינה ויופיים עוצר נשימה.

 09:00-09:30מפגש ביער אליקים :פגישה עם המדריך-
בוקר של כריכים ממטבחו של השף ברוך ממבו  +קפה תה.
– 09:30-11:30נצא לטיול ג'יפים חוויתי העובר בנחל השופט,
עמק השלום ,מעיינות רמות מנשה ושמורת דליה ויובליו ..תוך
שימת דגש על מקומות מיוחדים ,תופעות טבע ,היסטוריה,
מורשת ,זויות נוף מפתיעות ,דרכים ושבילים אשר חוצים
ועוברים בנופיהן המרהיבים של האזורים המטוילים תוך שמירה
על הטבע המסלול מותיר אצל המטייל חוויה משכרת ובלתי
נשכחת.

את טיול הג'יפים נסיים ביקב מורד ,לשם נפנה את האוטובוס שיחכה לנו
 11:30-12:30יקב מורד שביוקנעם למרגלות הרי הכרמל ובחיק יופיו
של חבל הגליל הפורח ,הופך הפרי שנאסף מהטבע לשיכרים ולליקרים
הטובים ביותר בעולם ,כשרים וכשרים לפסח .ביקב מורד משתמשים
בפירות ,ירקות ועשבי תבלין כדי לייצר מוצרים אקזוטיים ,בקשת
רחבה של טעמים – מפרי הפסיפלורה ועד לרימון .מוצרי מורד ,בניחוח
ושפע טעמים ,אין כמותם להנאה ,נאזין להרצאה מרתקת אודות
המקום נצפה בסרט קצר ונטעם ממוצרי המקום.
בסיום נעלה בדרך פתלתלה ויפה במיוחד לכפר הדרוזי עוספיא
הנמצא במרום הכרמל שם נארח אתכם בדרך הכי אותנטית שקימת ,נפגוש אנשים מעניינים עם
סיפורים מיוחדים.
 12:45-14:00נצא לכפר הדרוזי עוספיא שבמרומי הכרמל
נצא בליווי מדריך דרוזי עם חיוך גדול ואהלן וסהלן לבבי לסיור
ברובע העתיק והיפהיפה של עוספיא ,הסמטאות ציוריות
וההסברים מפי המדריך מרתקים ,מידי פעם בינות לבתי האבן
מתגלית פיסת ים כחולה ,הדרך עוברת בנוף עוצר נשימה
ומלווה בהסברים וסיפורים מרתקים .במהלך הסיור נבקר
במרכז המורשת הדרוזית המאגד בתוכו  100שנים של
עוספיא מנקודת מבט נשית –מרתק ,שעה וחצי

שיא הסיור הגעה לבית דרוזי מארח לארוחה ושיחה
 -14:00-15:30תפריט הסולטאן פיתות דרוזיות ,מנקיש
(פיתה עם זעתר ושמן זית) ,מוחמר (פיתה עם פלפל מתוק מיובש ובצל) ,עלי גפן ממולאים באורז,
פלפלים ממולאים עם אורז ובשר  ,מנסף עגל (אורז עם אטריות בשר עגל ואגוזי קשיו) מנזלה (תבשיל
חצילים בפולי חומוס ורוטב עגבניות) ,ספיחה (פיתה עם בשר כבש טחון ובצל) ,כופתא בטחינה (קבב
בטחינה) ,כופתא ברוטב עגבניות ,מג'דרה דרוזית ,חומוס ביתי ,סלט טבולי ,סלט כרוב ,זיתים ,שתיה
קלה מים מינרלים ,לימונדה ותמרהינדי ,תה מרווה ,קפה ובקלאווה

בסיום הארוחה עם הקפה התה והבקלאוות נאזין להרצאה מרתקת אודות העדה הדרוזית -הדת
הנסתרת ,גלגול נשמות ומנהגי קבורה ,מעמד האישה בעדה והברית עם ישראל.
לבסוף
 15:30-16:30ניפרד ממארחנו הדרוזים ונצא לעבר השוק הססגוני בכפר השכן דלית אל כרמל לשעה
חופשית של קניות.
עלות יום הכיף
בקבוצה של  30משתתפים.
 + ₪ 280מע"מ
המחירים אינם כוללים מורה דרך ואוטובוס
האוכל הינו בהתאם למסורת הדרוזית בשיטת אכול כפי יכולתך.
עד כה ,השתתפו בפרוייקט "אל-כרמל" ,מאות אלפי תיירים ,ביניהם נוער יהודי מחו"ל ,חברות הייטק,
וועדי עובדים ,בתי ספר ועוד ..אשר לראשונה הציצו הצצה אישית ומרתקת אל חייהם של בני בריתנו.
* הארוחות כשרות בהשגחת הרבנות הראשית.
מנהל שיווק אבי 0524535100-

גם הם ביקרו אצלנו נהנו מתוכן מרתק ואוכל מצוין וממליצים

הרמטכ"ל גבי אשכנזי בביקור עם חברים

שדרן הספורט רון קאופמן

שר החוץ ליברמן עם שגרירים בפרויקט

השף משה אביב

שר התיירות סטס מיסז'ניקוב

אודטה אהבה מאד את האוכל שלנו

