יום שכולו-חגיגה מטורפת מלאת אקשן בסגנון המערב הפרוע 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
 09:00קבלת פנים בחוות בוקרים אמיתית :קבלת פנים בלתי נשכחת
של בוקרים רכובים ע"ג סוסים בסגנון המערב הפרוע לצלילי מוזיקת
קאנטרי .בכניסתם לחווה יתכבדו האורחים בשתייה חמה וקלה
וכיבוד קל.
"הלוחש לסוסים" –הרצאה מרתקת על הקשר ההיסטורי בין האדם
לסוס ,תוך נגיעות בסיפורי היסטוריה ותנ"ך מוכרים .וכן קטעים מתוך
"הלוחש לסוסים" והסבר מושג הלחישה לסוס" .ההרצאה מוןעברת
ע"י דובי סלמן הידוע בכינוי כ"הלוחש לסוסים"  ,בעל החווה ,שהוא
מומחה ואחד מעמודי התווך בתרבות הסוסים בארץ.
טיולי סוסים ,ומשחקי בוקרים:
פעילות א( -

טיול סוסים  :רכיבה חוויתית אל הנופים הירוקים של רמת
מנשה בין עדרי הבקר .במהלך הטיול נעבור דרך נחל שלף,
ונדשדש קלות עם פרסות הסוסים במימי הנביעה של עין
המחוללים .הטיול מלווה במדריכי רכיבה מקצועיים וכולל
תדריך והסברים לרכיבה בטוחה ומהנה .עד  18איש ע"ג
הסוסים בו זמנית .משך הסבב כ 40 -דק'..

פעילות ב( -
משחקי בוקרים :פעילות מגבשת ומהנה של מבחר משחקים
מסורתיים הכוללת:
ירי בחץ וקשת ,הטלת לאסו ,זריקת פרסות ,נעיצת מסמרים
בלוג עץ .המשחקים מועברים בסלון השריף ובאווירת המערב
הפרוע בליווי מוזיקת קאנטרי.
 11:00-12:00בתום חווית הבוקרים הייחודית נצא
ליקב מורד שביקנעם 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.
 12:15-13:00את הביקור נפתח בליווי מדריך דרוזי עם חיוך גדול ואהלן וסהלן לבבי אחרי
הכרות קצרה נצא לסיור ברובע העתיק והיפהיפה של עוספיא ,הסמטאות ציוריות וההסברים
מפי המדריך מרתקים ,מידי פעם בינות לבתי האבן מתגלית פיסת ים כחולה ,והשקט ששורר
בכפר הרחוק מההמולה שאנו רגילים לה משכר ,הדרך עוברת בנוף עוצר נשימה ומלווה בהסברים
וסיפורים מרתקים .הסיור כולל ביקור במרכז המורשת הדרוזית.
שיא הסיור –ביקור בבית משפחה דרוזית!! אחרי הכרות קצרה
עם אם המשפחה היושבת כבר למרגלות הטבון נוזמן אל ה"מדפה"
חדר האורחים של המשפחה!! מיד יתמלא החדר במגשים ענקיים
עמוסי כל טוב באוכל מהמטבח הדרוזי האותנטי ,האוכל כשר עם
ת .כשרות ומשגיח נוכח במקום!! וכמנהג הדרוזים עד שלא תגידו
די לא יפסיקו להגיש לכם!! בסיום הארוחה יקנחו האורחים בקפה
מהביל תה מרמיה ועוגיות.
 תפריט הסולטאן פיתות דרוזיות ,מנקיש )פיתה עם זעתר ושמן זית( ,מוחמר )פיתה עם פלפלמתוק 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 )קולה ומיצים( ,מים
מינרלים ,לימונדה ותמרהינדי ,תה מרווה ,קפה ובקלאווה
 15:15-16:00בסיום הארוחה עם הקפה התה והבקלאוות נאזין להרצאה מרתקת אודות העדה
הדרוזית -הדת הנסתרת ,גלגול נשמות ומנהגי קבורה ,מעמד האישה בעדה והברית עם ישראל.
לבסוף ניפרד ממארחנו הדרוזים ונצא לעבר השוק הססגוני בכפר השכן דלית אל כרמל לשעה
חופשית של קניות.

עלות יום הכיף  ₪ 300כולל מע"מ לאדם
בקבוצה של מינימום -30משתתפים.
האוכל הינו בהתאם למסורת הדרוזית בשיטת אכול כפי יכולתך.

* הארוחות כשרות בהשגחת הרבנות הראשית.
מנהל שיווק אבי 0524535100-

