
עמוד 1 מתוך 8 רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

04-6921078050-3255444abukayak@gmail.comסיוןהמחיר כולל כניסה לפארק הירדןלאדם₪ 33שיט קייקיםאבו קייק

רובה לייזר )פיינטבול בלייזר(, משחק לייזר חדש בחורש לאדם₪ 85לייזר טאגאבו קייק
הטבעי של פארק הירדן. כ-75 דקות משחק.

04-6921078050-3255444abukayak@gmail.comסיון

ג'יפים -מסלול של שעה מפארק הירדן לבקעת הבטיחה. לג'יפ₪ 670ג'יפיםאבו קייק
נחצה את נחל הזאכי, נחל שפמנון ונבקר בשמורת 

הלגונות. מינימום 2 סבבים לג'יפ. המחיר כולל כניסה 
לפארק הירדן.

04-6921078050-3255444abukayak@gmail.comסיון

פעילות של 20 ד'ק. קבוצה של עד 10 אנשים. מגיל 16 לאדם₪ 45סגוואיאגם מונפורט
ומעלה.

04-957400404-9573513agam-11@maltar.co.ilטובה

04-957400404-9573513agam-11@maltar.co.ilטובהפעילות של שעת קפיצה. לקבוצה של עד 70 איש.לאדם₪ 40אי גאמפאגם מונפורט
04-957400404-9573513agam-11@maltar.co.ilטובההמחיר לשעת החלקה. מינימום 40 איש לקבוצהלאדם₪ 40החלקרחאגם מונפורט
פארק אגם מונפורט

חבלים
שעה וחצי של פעילות אקסטרים. מינימום 40 איש לאדם₪ 52

לקבוצה.
04-957400404-9573513agam-11@maltar.co.ilטובה

04-957400404-9573513agam-11@maltar.co.ilטובה10 סיבובים. מינימום לקבוצה 40 אישלאדם₪ 36קארטינגאגם מונפורט
04-957400404-9573513agam-11@maltar.co.ilטובה30 דקות לאדם₪ 10שייט באגםאגם מונפורט

 טיול אופניים כשעתיים, לירדן ההררי או לאגמון החולהלאדם₪ 50טיול אופנייםאינדי פארק
 כולל מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף מאחורה.

לתלמידים עד גיל 18, על כל 15 תלמידים צריכים מלווה 
רוכב מבוגר אחד מטעם המוסד.

053-7700772liraz@funbaofun.co.ilירון050-4063144לירז

שייט + אינדי פארק
אטרקציות

4 שעות.שייט בירדן+ אטרקציות: קיר טיפוס, חץ וקשת לאדם₪ 69
מקצועי,כרדוסל/כדורגל מים, כדורגל שולחן, פינג פונג, 

הוקי אוויר

053-7700772liraz@funbaofun.co.ilירון050-4063144לירז

שייט + טיול אינדי פארק
אופניים

3 וחצי שעות. )שעה אופניים וכשעתיים שייט חצי שעה לאדם₪ 90
 הדרכה(

 כולל מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף מאחורה.
לתלמידים עד גיל 18, על כל 15 תלמידים צריכים מלווה 

רוכב מבוגר אחד מטעם המוסד.הסיור יתקיים או בירדן 
ההררי או באגמון החולה או יציאה מהאינדי פארק

053-7700772liraz@funbaofun.co.ilירון050-4063144לירז

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2



עמוד 2 מתוך 8

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

כשעתיים. שייט בירדן במגוון כלים)קאנו, קייאק, סאפ, לאדם₪ 59שייט בירדןאינדי פארק
סירת פדלים(

053-7700772liraz@funbaofun.co.ilירון050-4063144לירז

פארק מים - אקווה כיף
45 דקות

פארק מים צף בחוף גנים בכנרת. חוף מוכרז כולל לאדם₪ 44
 מצילים.

טרמפולינות, מקפצות, גשר מכשולים, סולמות, קיר 
טיפוס, נדנדות, מגרש משחקים ימי ועוד 

054-4578834amio9@bezeqint.netעמי

סנפלינג/ ארזים בטבע 
אומגות 

הפעילות מתקיימת באתרים הבאים בלבד: מערת קשת/ לאדם₪ 64
מערת עלמה/ גשר בנות יעקב/  הנקיק השחור/ מצוק 
דלתון. הפעילות מותנית למינמום 25 משתתפים, משך 

הפעילות כ3 שעות .

 arazim50@gmail.com 054-5477304משרד054-7366337ארז

טיולי אתגר תפארת
אופניים

שעה וחצי, מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף מאחורה, לאדם₪ 45
נקודות יציאה בתאום מול הספק

053-2244123aoded42@gmail.comעודד

כניסה אתר החרמון
+רכבל

כניסה לאתר החרמון + רכבל לתצפית מרהיבה מראש לאדם₪ 62
החרמון. בתוקף עד 31.3.2019

052-2794618micki@mthermon.co.ilמיקי04-9007500מיקי

כניסה+ אתר החרמון
רכבל + 

מתקן 
אקסטרים 

לבחירה 

כניסה לאתר החרמון +רכבל לתצפית מרהיבה מראש לאדם₪ 87
 SKY /החרמון + אקסטרים לבחירה )מזחלת אקסטרים

RIDER(. תוקף עד 31.3.2019

052-2794618micki@mthermon.co.ilמיקי04-9007500מיקי

רכבל+ אתר החרמון
אטרקציה 

רכבל לתצפית מרהיבה מראש החרמון + אטרקציה.תקף לאדם₪ 65
בתאריכים:  1/4/19 עד 30/06/19.

052-2794618micki@mthermon.co.ilמיקי04-9007500מיקי

רכבל+2 אתר החרמון
אטרקציות 

לבחירה

רכבל לתצפית מרהיבה מראש החרמון + 2 אטרקציות לאדם₪ 85
)מזחלת אקסטרים+ SKY RIDER(. תקף בתאריכים: 

1/4/19 עד 30/06/19.

052-2794618micki@mthermon.co.ilמיקי04-9007500מיקי

שייט בסירות גלי ים
טורנדו - חצי 

שעה

10 משתתפים בסירה. אפשרות ל30 משתתפים בסבב לאדם₪ 77
אחד.

שני / 
מוטי

04-9514495052-8758300moti03081971@gmail.com

שייט בסירות גלי ים
טורנדו + 

שנירקול 50 
דקות

10 משתתפים לסירה. עד 30 משתתפים בסבב אחד )3 לאדם₪ 100
סירות(.

שני / 
מוטי

04-9514495052-8758300moti03081971@gmail.com



עמוד 3 מתוך 8

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

שייט בסירות גלי ים
טורנדו-

מסלול קצר 
- רבע שעה

שני / 10 משתתפים בסירה.לאדם₪ 55
מוטי

04-9514495052-8758300moti03081971@gmail.com

2 סבבים של שעה כל סבב. מס נוסעים בכל ג'יפ 7/8 איש לאדם₪ 55טיולי ג'יפיםהוריקן טיולים 
מלבד הנהג.

horrican@gmail.com 054-4956367מואפק

050-2822784eranc100@gmail.comערןטיול של 3 שעותלג'יפ₪ 900טיולי גיפיםחוויה בגליל

050-2822784eranc100@gmail.comערןטיול של שעתייםלג'יפ₪ 750טיולי גיפיםחוויה בגליל

 סירת חלום עולמי
טורנדו  

halomolami1@gmail.com 050-7320400אלעדשיט טורנדו 12-15 דק'.  11 משתתפים בכל סיבוב.לאדם₪ 30

בננה / אבוב חלום עולמי
/ קרוסלה

halomolami1@gmail.com 050-7320400אלעד15 דקותלאדם₪ 44

כל ג'יפ עושה לפחות 3 סבבים, כל סבב 40 דק', בכל ג'יפ לאדם₪ 45ג'יפיםחלום עולמי
יש 7 אנשים + נהג.

halomolami1@gmail.com 050-7949575מאור

halomolami1@gmail.com 050-7949575מאורכל טיול במשך 45 דק' ברוטו )כולל תדרוך(.לאדם₪ 80סוסיםחלום עולמי

סירה גדולה חלום עולמי
- נהיגה 
עצמית

halomolami1@gmail.com 050-7320400אלעדסיור 30 דקות בסירה. 12 משתתפים בכל סיבובלאדם₪ 35

מעיינות מים חמת גדר 
טרמומינרליים 

- מינימום 
150 איש

מעיינות מים טרמומינרליים חמים. ג'קוזי, תותחי מים, לאדם₪ 50
בריכת בועות, מפל מים חמים, בריכות מים קרים עם 

מגלשת אקסטרים. מינימום 150 איש

052-5254880marketing@hamat-gader.comניסים04-6659917אורין

מעיינות מים חמת גדר 
טרמומינרליים 

- מעל 200 
איש

מעיינות מים טרמומינרליים חמים. ג'קוזי, תותחי מים, לאדם₪ 40
בריכת בועות, מפל מים חמים, בריכות מים קרים עם 

מגלשת אקסטרים. מעל 200 איש

052-5254880marketing@hamat-gader.comניסים04-6659917אורין

חצבני - טיולי 
טבע

טיולי 
אופניים

לאורך החצבני או הירדן. מדריך רוכב מקדימה ורכב לאדם₪ 49
מאסף מאחורה. שעה רכיבה נטו.

052-4248248almog@hatzbani.co.ilאלמוג

חצבני - טיולי 
טבע

 טיולי ג'יפים לשעה )מינימום 2 סבבים( לאדם₪ 49טיולי ג'יפים
7 אנשים בג'יפ.

052-4248248almog@hatzbani.co.ilאלמוג



עמוד 4 מתוך 8

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

טורנדו ספינת 
הגלים האדומה 

- עכו

ספינות 
טורנדו 

מהירות 
מנמל עכו - 

25 דקות

25 דקות. קיימות 2 סירות של 18 איש כל אחת + סירה לאדם₪ 60
גדולה של 31 איש

050-4233329hasanzakor9@gmail.comאליאס054-8104127חסן

טורנדו ספינת 
הגלים האדומה 

- עכו

ספינות 
טורנדו 

מהירות 
מנמל עכו - 

17 דקות

17 דקות. קיימות 2 סירות של 18 איש כל אחת + סירה לאדם₪ 40
גדולה של 31 איש

050-4233329hasanzakor9@gmail.comאליאס054-8104127חסן

שייט טרק ים
אקסטרים 

בסירות 
טורנדו לאי 

אכזיב

שייט אקסטרים בסירות טורנדו בשמורת הטבע אכזיב לאדם₪ 55
הכולל סיור ימי מודרך 15 דקות לכל סירה. מינימום 10 

משתתפים.

04-9823671050-9823671office@trek-yam.co.ilאלדד

שייט בסירות טרק ים
טורנדו 
לראש 
הנקרה

שייט אקסטרים בסירות טורנדו לראש הנקרה הכולל סיור לאדם₪ 85
ימי מודרך בשמורה הימית 30 דקות לכל סירה. מינימום 

10 משתתפים .

04-9823671050-9823671office@trek-yam.co.ilאלדד

שייט טורנדו טרק ים
לראש 

הנקרה + 
סיור ג'יפים

 משך הפעילות בסבבים כ-3 שעות ברוטו.לאדם₪ 140
שעה סיור בג'יפים וחצי שעה שייט טורנדו לראש הנקרה, 

)הסיור בג'יפים בנחל געתון מצודת סורסוק ואגם הנעלם.( 
מינמום 30 תלמידים.

04-9823671050-9823671office@trek-yam.co.ilאלדד

טיולי טרקטרוני דישון
רייזרים, 

ריינג'רים 

 ריינג'רים – 25 רכבים * 3 נוסעים, סה"כ 75 לאדם₪ 95
 רייזרים – 10 רכבים * 4 נוסעים, סה"כ 40

 כשעה וחצי סיור. ליווי של מדריך מקצועי לכל 4 רכבים.
לנהגים יש להצטייד ברישיון נהיגה.

סטייסי/
שובל

04-6950441050-5441773tractoron@bezeqint.net

שיט על לידו
הכנרת

שייט של 45 דק' , מבחר ספינות של 120/150/450 איש. לאדם₪ 25
גודל הספינה יקבע בהתאם לגודל הקבוצה. סגנון מוזיקה 

לבחירה.

04-6710800lido@lido.co.ilסיון / יעל

מנו פיינטבול 
וקרטינג

054-2566781mano.karting@gmail.comמנומשחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 100 כדוריםלאדם₪ 70 פיינטבול



עמוד 5 מתוך 8

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

מנו פיינטבול 
וקרטינג

קרטינג - 30 
 הקפות

054-2566781mano.karting@gmail.comמנו15  דקות 30 הקפותלאדם₪ 57

מנו פיינטבול 
וקרטינג

קרטינג - 20 
 הקפות

054-2566781mano.karting@gmail.comמנו 10 דקות 20 הקפות לאדם₪ 39

054-2290070res2hagoshrim@kayak.co.ilאבי050-3791608ירמייש שירותים ומקלחות עם מים חמיםלאדם₪ 32שייט קייקיםמעיין הגושרים

2 אטרקציות מרכז קנדה
לבחירה

 1.החלקה על הקרח משטח אולימפילאדם₪ 69
 2.אי ג'אמפ + קיר טיפוס + קליעה לסל + בריכת ספוגים

 3.בריכת שחיה מקורה + בריכה חיצונית + ג'קוזי
 4.מתחם באולינג 10 מסלולים כולל מוסיקה לבחירה

 5.מציאות מדומה 9 מימדים )פרטים אצל הנציגים(
6.מיצג רב חושי 7 מימדים

שרה 
כספי

 04-6098706054-3399833 shivukh@canada-centre.co.il
orper7@gmail.com

3 אטרקציות מרכז קנדה
לבחירה

 1.החלקה על הקרח משטח אולימפילאדם₪ 84
 2.אי ג'אמפ + קיר טיפוס + קליעה לסל + בריכת ספוגים

 3.בריכת שחיה מקורה + בריכה חיצונית + ג'קוזי
 4.מתחם באולינג 10 מסלולים כולל מוסיקה לבחירה

 5.מציאות מדומה 9 מימדים )פרטים אצל הנציגים(
6.מיצג רב חושי 7 מימדים

שרה 
כספי

 04-6098706054-3399833 shivukh@canada-centre.co.il
orper7@gmail.com

4 אטרקציות מרכז קנדה
לבחירה

 1.החלקה על הקרח משטח אולימפילאדם₪ 95
 2.אי ג'אמפ + קיר טיפוס + קליעה לסל + בריכת ספוגים

 3.בריכת שחיה מקורה + בריכה חיצונית + ג'קוזי
 4.מתחם באולינג 10 מסלולים כולל מוסיקה לבחירה

 5.מציאות מדומה 9 מימדים )פרטים אצל הנציגים(
6.מיצג רב חושי 7 מימדים

שרה 
כספי

 04-6098706054-3399833 shivukh@canada-centre.co.il
orper7@gmail.com

 1.החלקה על הקרח משטח אולימפילאדם₪ 108הכל כלולמרכז קנדה
 2.אי ג'אמפ + קיר טיפוס + קליעה לסל + בריכת ספוגים

 3.בריכת שחיה מקורה + בריכה חיצונית + ג'קוזי
 4.מתחם באולינג 10 מסלולים כולל מוסיקה לבחירה

 5.מציאות מדומה 9 מימדים )פרטים אצל הנציגים(
6.מיצג רב חושי 7 מימדים

שרה 
כספי

 04-6098706054-3399833 shivukh@canada-centre.co.il
orper7@gmail.com

050-5874795hshlomitm@gmail.comרותי15 דקות לכל סבב, 6 מקומותלאדם₪ 50אבוביםעולם המים

050-5874795hshlomitm@gmail.comרותי15 דקות לכל סבב, 2 מקומותלאופנוע₪ 120אופנועעולם המים

050-5874795hshlomitm@gmail.comרותי15 דקות לכל סבב, 10מקומותלאדם₪ 40בננהעולם המים



עמוד 6 מתוך 8

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

050-5874795hshlomitm@gmail.comרותי15 דקות לכל סבב, 13 מקומותלאדם₪ 30טורנדועולם המים

נהיגה עולם המים
עצמית 

בסירה - 8 
מקומות

050-5874795hshlomitm@gmail.comרותי30 דקות לכל סבב, 8 מקומותלסירה₪ 200

נהיגה עולם המים
עצמית 

בסירה - 5 
מקומות

050-5874795hshlomitm@gmail.comרותי30 דקות לכל סבב, 5 מקומותלסירה₪ 120

050-5874795hshlomitm@gmail.comרותי15 דקות לכל סבב, 13 מקומותלאדם₪ 45סילוניתעולם המים

עכו אקסטרים - 
פארק אתגרי

קיר טיפוס 
+ גשרים 
תלויים + 
אומגה + 

בנג'י

 מינימום קבוצה – 30 אישלאדם₪ 85
משך השהייה בפארק לפי גודל הקבוצה. 

תמי / 
נורית

1-700-556-
6070

04-8271370info.shafan@gmail.com

058-322-2952agamsafsufa@gmail.comשלומיסיור גיפים שעתייםלג'יפ₪ 750ג'יפיםפארק דייג 

כולל קבלת חכת דייג ופיתיון +פינת חי לילדים+ שייט 15 לאדם₪ 55כניסה לאתרפארק דייג 
דק' סירת משוטים ל- 4 ילדים

058-322-2952agamsafsufa@gmail.comשלומי

פיינטבול 
הגושרים

משחק 
פיינטבול

050-5473508shlomo.avi@gmail.comאבי054-9928088אבימשחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 100 כדוריםלאדם₪ 80

רכבל + צוק מנרה
מגלשות + 

סנפלינג

04-6905830052-3798817smadar@cliff.co.ilסמדר3 אטרקציות - רכבל + מגלשות + סנפלניגלאדם₪ 118

רכבל + צוק מנרה
מגלשות + 

רכבת הצוק

04-6905830052-3798817smadar@cliff.co.ilסמדר3 אטרקציות - רכבל + מגלשות + רכבת הצוקלאדם₪ 77

רכבל + צוק מנרה
מגלשות או 
רכבת הצוק

2 אטרקציות - רכבל + פעילות נוספת לבחירה מגלשות לאדם₪ 61
או רכבת הצוק

04-6905830052-3798817smadar@cliff.co.ilסמדר

04-6905830052-3798817smadar@cliff.co.ilסמדררכבל בלבדלאדם₪ 46רכבל בלבדצוק מנרה

טיולי ג'יפים צפונה תיירות
- 3 שעות

3 שעות. אפשרות יציאה מכל אזור הגליל. בתאום עם לג'יפ₪ 920
הספק.

054-6482770770elitzur@gmail.comרועי



עמוד 7 מתוך 8

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

טיולי ג'יפים צפונה תיירות
- שעתיים

שעתיים. 7 תלמידים בג'יפ,  אפשרות יציאה מכל אזור לג'יפ₪ 720
הגליל. בתאום עם הספק.

054-6482770770elitzur@gmail.comרועי

054-9541254ddkayaks@gmail.comלאהשייט קייקים על המים. לא תקף בתאריכים 4-8/6/19לאדם₪ 28שייט קייקיםקייקי דג על הדן

אומגה / קיר קייקי כפר בלום
טיפוס / חץ 

וקשת

054-2126199kayaks@kbm.org.ilרזפעילות אחת לבחירה. לא תקף בתאריכים 4-8/6/19לאדם₪ 18

כרטיס פתוח לכל האטרקציות כולל אומגה למים, פארק לאדם₪ 45טופ רופ קייקי כפר בלום
חבלים, חץ וקשת, קיר טיפוס. סה"כ כשעתיים פעילות 
ללא הגבלה במתקנים .לא תקף בתאריכים 4-8/6/19

054-2126199kayaks@kbm.org.ilרז

סרט תלת קייקי כפר בלום
מימד - 
רפטינג

054-2126199kayaks@kbm.org.ilרזלא תקף בתאריכים 4-8/6/19לאדם₪ 12

054-2126199kayaks@kbm.org.ilרזשייט קייקים על המים. לא תקף בתאריכים 4-8/6/19לאדם₪ 32שייט קייקיםקייקי כפר בלום

קרטינג בדיר-
אל-אסד

050-6883567karting0506883567@gmail.comיאסיןמשחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 100 כדוריםלאדם₪ 50פיינטבול

קרטינג בדיר-
אל-אסד

050-6883567karting0506883567@gmail.comיאסיןמסלול קרטינג אטרקטיבי באורך של כחצי קילומטרלאדם₪ 50קרטינג

כניסה לאתר ראש הנקרה
ורכבל

073-2710100052-3337989rosh_hanikra@rahan.org.ilלימורכניסה לאתר כולל רכבל+סיור בנקרות +מייצג אורקולי. לאדם₪ 26
rosh_hanikra1@rahan.org.il

סיור ראש הנקרה
עששיות לילי 

כולל כניסה 
לאתר

כניסה לאתר כולל רכבל+סיור בנקרות +מייצג אורקולי. לאדם₪ 36
סיור עששיות – סיור מודרך בנקרות. מינימום 50 

תלמידים וחובה להגיע עם מאבטח חמוש בעל תעודת 
מאבטח בתוקף.

073-2710100052-3337989rosh_hanikra@rahan.org.ilלימור
rosh_hanikra1@rahan.org.il

סיור רכיבה ראש הנקרה
על אופניים 
כולל כניסה 

לאתר 

כניסה לאתר כולל רכבל+סיור בנקרות +מייצג אורקולי. לאדם₪ 50
אופניים – כשעה נסיעה על טיילת החוף. עד 50 תלמידים 

 לסבב. כולל מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף מאחורה.
לתלמידים עד גיל 18, על כל 15 תלמידים צריכים מלווה 

רוכב מבוגר אחד מטעם המוסד.

073-2710100052-3337989rosh_hanikra@rahan.org.ilלימור
rosh_hanikra1@rahan.org.il

טיולי רענן באופן
אופניים

יציאה מלהבות הבשן. פעילות כ 3 שעות )כשעתיים לאדם₪ 50
 רכיבה(. כולל מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף מאחורה.
לתלמידים עד גיל 18, על כל 15 תלמידים צריכים מלווה 

רוכב מבוגר אחד מטעם המוסד.

04-6903769052-2839361raananbike@gmail.comרענן



עמוד 8 מתוך 8

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רפטינג נהר 
הירדן

באבל-בול 
- משחק 

כדורגל 
חוויתי

באבל-בול - משחק כדורגל חוויתי - מינימום 50 לאדם₪ 30
משתתפים - פרטים במקום.

04-9007000054-7744700rafting@rafting.co.ilישראל

רפטינג נהר 
הירדן

04-9007000054-7744700rafting@rafting.co.ilישראלטיול של שעה. מינימום 2 סבבים לג'יפ.לאדם₪ 48ג'יפים

רפטינג נהר 
הירדן

משך טיול האופניים כשעה וחצי. )לקבוצה מעל 30 איש לאדם₪ 50סיור אופניים
מלווה ע"י מדריך בראש ורכב ליווי מאסף(.

04-9007000054-7744700rafting@rafting.co.ilישראל

רפטינג נהר 
הירדן

04-9007000054-7744700rafting@rafting.co.ilישראלמשחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 150 כדוריםלאדם₪ 70פיינטבול

רפטינג נהר 
הירדן

04-9007000054-7744700rafting@rafting.co.ilישראלרייזרים של 4/6 אנשים. 75 דקות. לאדם₪ 90רייזרים

רפטינג נהר 
הירדן

שייט + 
אבובים

סיור של כחצי קילומטר אבובים )30 דקות( ולאחר כן לאדם₪ 55
ממשיכים את השייט

04-9007000054-7744700rafting@rafting.co.ilישראל

רפטינג נהר 
הירדן

04-9007000054-7744700rafting@rafting.co.ilישראלשייט בירדן כשעתייםלאדם₪ 32שייט קיייקים

רפטינג נהר 
הירדן

שייט קייקים 
+ אומגה

04-9007000054-7744700rafting@rafting.co.ilישראלשייט בירדן כשעתיים + אומגה לירדןלאדם₪ 44


