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הח ע" שבהסכ" לאתרי" למתנבמחירו- סי""רה

האתר הערותמחירגילאי"טלפו-ש"

28.3קייטנה 04-6922245אבוקייק
32.5משפחות

המחיר החגי- ובתקופת אוגוסט -בחודש
36.73

22ילד

כוללת מודר6: הפעילות החיסיור בפינת
הסברי- בעליובשילוב על סיפורי-

במקו- חיי-.החיי- בעלי ליטו7 , פינת

שעשועי- .ג-

04-6868304חיאג"

חופשי11.5גמלאי- וסיור לאתר כניסה
פארק 08-681881826.2אקש-

28-35קייטנה
08-6739970אשקלונה

39משפחות
מגיל בכרטיס3ילד חייב

25.2ילד
04-9848989לג-בא

מלוה 9.5הורה
27-30.5ילד חלומותיבית

ברנר בגבעת
08-9443338

מלוה 11.5הורה
הביקור בתקופת תלוי הסופי המחיר

ואו22קייטנה גוסטביולי
ברווזי" 04-6540882בכפר

24.10קבוצה
פעילות+ביקור04-677256026.2ונדירלנד'ג

המחיר26.2גמלאי/ילד ואוגוסט יולי 243בחודשי- החיותג-
כי"התנ

02-6750125
31.5מבוגר

04-648806019גורו-ג-
אוגוסט16קייטנה יולי סופ(חודשי- כולל )ש"לא
כולל18ילד וסופלא אוגוסט ש"יולי 04-6581111חוגהגני

סופ26.2מבוגר כולל ש"לא
22ילד04-6769598התבורדבורת

הפתוחהמוזיאו-
תפ--

הדרכה+ פעילות18-20קבוצה04-9109609

הפתוחהמוזיאו-
עומר

הדרכה+ פעילות14-16קבוצה08-6492692

הפתוחהמוזיאו-
חי-תל

הדרכה+ פעילות16קבוצה04-6950769

20ילד

12.6גמלאי
המוזיאו-
לראשית
ההתישבות

04-6548974

16.8מבוגר

47.23-רכבל+ כניסה28.3גמלאי/ילד
623-רכבל+ כניסה37.8מבוגר 04-9007512חרמו-הר

אקסטרי-22 פעילות
27.3קייטנה

08-9362405וייסגלנד
31.5קבוצה

בכרטיסילד חייב שנתיי- מגיל

אמיר 43קבוצה02-5824769חוות
כוללת סוסי-: הפעילות על , רכיבה
החי בפינת ועגלה, פעילות טרקטור טיולי

הארזי- .בעמק

22
בר בחי מודר6 , אומגה, משחקייה, סיור

למטרה אחת(קליעה פעילות של בחירה

.טיפוסקיר, )3מתו6
אר7חוות

קבוצה02-5709768האיילי"

53.5
טיפוס, אומגה חבלי-, קירות פארק

ומבוכי- .גשרי-

27.3קבוצה04-6752440צמחחו8
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29.5ילד
מלו 16.8וההורה

כוללת בג:: הפעילות מודר6 סיור
פיתות+יהזואולוג בבו;+אפיית בנייה

08-6562688נגבחי

60מבוגרי-

למבוגרי- כי7 כוללת. יו- : הפעילות
בוקר בכר-, ארוחת מודר6 סיור

צמחי, הזיתי- תבלי:, תועלתסדנת צמחי
העצי-, ובוש- בג: מודר6 סיור

צהריי-, המעוצבי- .ארוחת

קריתחי פארק
מוצקי-

27.3קבוצה04-8747445
הדרכה כולל

לקבוצה .מבקרי"30מינימו"

וחמישי43.6 ראשו: בימי-
געש 09-9529404חמי

ושישי53 רביעי שלישי שני בימי-
טבריה 38.8קבוצה04-6728500חמי

אוקטובר56.7קבוצה08-6721135יואבחמי דצמבר-בחודשי-

04-9823671י"טרק

ל אחד11-שייט בסבב מחיר(משייטי-
ה-)קבוצתי ע- קשר ליצור ס"מתניש

מחיר מדויקלברור
יו-34.6ילד חצי
של-45.1גמלאי/נוער ויולי. יו- יוני 433בחודשי- 200003-5500000ימית

של-49.3משפחות יו-
- הקופי"יער

יודפת
16קבוצה04-9801265

27.3קבוצה04-8221000גרנדלונה
38קייטנה

03-6427080פארקלונה
53.5קבוצה

האתרי- ע- חבילה לעסקת : אפשרות
מוזל, סופרלנד במחיר ומימדיו: . צאפרי

השעשועי- העיר הטבלה(פירוט )בהמש6
מבקרי-25מינימו-

18קייטנה
21קבוצה

04-6792564כנרתלידו
/ גמלאי-

מ"חנ
19

חוויה48.3 בקבוצה30מינימו-. מקצה
קבוצתית64 בקבוצה30מינימו-. תחרות

קארטינג קבוצה03-9217786מגה
74.5

מורחבת קבוצתית .תחרות
בקבוצה30מינימו-

אר7מוזיאו-
ת א"ישראל

24.1-32.5קבוצה03-6415244
למוזיאו: לכניסה .פלנטריו-+המחיר

הביקור( בתקופת תלוי )המחיר
תשלו- בתוספת והדרכה .סדנאות

האד "מוזיאו-
והחי

16.8קייטנה03-6315010
בלבד לכניסה הינו .המחיר

תשלו- בתוספת פעילויות מגוו:

30.4קבוצה
כולל פעיל: הביקור .מסלולי-2+ אוהל

ע גילאית"המסלול התאמה . פ

30.4קבוצה
לתערוכת דיאלוג"כניסה

לשקט"/"בחשיכה "הזמנה
27.3ילד

הילדי"מוזיאו-
חולו- הישראלי

03-6503000

16.8מבוגר
האומנות למרכז העיניי-"כניסה "בגובה

מרציפ:+כניסה28.3 סדנת מוזיאו-
המרציפ-

04-6772111
ושוקולד+כניסה34.6 מרציפ: סדנת

38קייטנה

03-6427080מימדיו-
51.4קבוצה

האתרי- ע- חבילה לעסקת : אפשרות
במחיר, סופרלנד פארק ולונה צאפרי

השעשועי-. מוזל בעיר בהמש6(פירוט
.בקבוצה25מינימו-).הטבלה

31.5קייטנה
ואוגוסט יולי לחודשי- בשאר(המחיר

השנה )29.53ימות
08-9214121ישראלמיני

משפחות
ילד-37.8
מבוגר52.5

לגיל מתחת .ח"ש513.6ילד
תשלו- בתוספת להדרכה .אפשרות
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קבוצה
ילד-21
מבוגר-31.5

גיל(ילד )18עד 02-6248381הזמ-מעלית

31.5משפחות
16.8גמלאי/ילד מבקרי" מרכז

הגול- קס"
04-6963625

21
מבקרי"מרכז

אלו--תנובה
תבור

13.6קבוצה04-6408140

42קייטנה
להחלקרח יולי+כניסה לחודשי- -בריכה

המחיר. (אוגוסט השנה ימות )44.1בשאר
משולב51.4 באולינג+החלקרחכרטיס קנדה 04-6950370מרכז

62
משולב כרטיס

בריכה+באולינד+החלקרח
מדבר כולל08-657966642נוה ש"סופלא

37.8קייטנה

03-6427080סופרלנד
53.5קבוצה

האתרי- ע- חבילה לעסקת : אפשרות
פארק במחירצ, לונה ומימדיו: אפרי

השעשועי-. מוזל בעיר בהמש6(פירוט
.בקבוצה25מינימו-) הטבלה

16.8גמלאי/ילד
7704-9827776עוז

18.9מבוגר

90.3לדי
ובחגי- אוגוסט יולי מינימו-(בחודשי-

)מבקרי-25 08-6304444המלכי"עיר

95.5מבוגר
לסופרלנד60 פארק/ כניסה צפארי+ לונה

לסופרלנד71.4 פארקל/ כניסה מימדיו:+ ונה

93.4
לסופרלנד פארק/ כניסה מימדיו:+ לונה

צפארי+ 

105
לסופרלנד פארק+ כניסה + לונה

מימדיו:

קייטנה03-6427080השעשועי"עיר

124
לסופרלנד פארק+ כניסה + לונה
צפארי+ מימדיו:

24.1ילד04-6391603הדייגפארק
כי8המי"פארק

כא-
04-870606227.3

36.7קבוצה
המי"פארק

שפיי"
09-9595757

32.5קייטנה
יולי בחודש לקייטני- כניסה עלות

יפורסמובתאריכי- שעוד ספציפיי-
31.5קבוצה03-6306327הקולנועפארק
תשלו-24.1קבוצה08-9285888הקופי"פארק בתוספת מיוחדות הופעות

32.5קבוצה
נחשונית 03-9386444פארק

42משפחות
פיינטבול79.8 )ומעלה10מגיל(פעילות
צייד37.8 מסלול פעילות

איילת פיינטבול
השחר

04-6932226

לקי;37.8 היתולית אתגר פעילות
הלו" הד פעלטו-

שמואל/  ג-
08-865839026.2

35.7גמלאי/ילד
41מבוגר

וירידה(רכבל )עליה

43גמלאי/ילד
04-6905830מנרהצוק

52.5מבוגר
וירידה(רכבל הרי-)+עליה מגלשות

אחד( )סבב
26.2קייטנה

03-6427080צפארי
32.5קבוצה

האתרי- ע- חבילה לעסקת : אפשרות
במחיר, סופרלנד ומימדיו: פארק לונה

השעשועי-. מוזל בעיר )בטבלה(פירוט
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משפחתי27.3קבוצה במסלול שייט

29.4קבוצה
משפחתי במסלול לבית+ שייט כניסה
אושיסקי:

04-6816034הגושרי"קייקי

שטח18.9 לינת
רגיל29.4קבוצה במסלול שייט
רופ32.5קבוצה טופ
אופניי-36.7קבוצה טיול
משולב55.6קבוצה רופ+ שייט: כרטיס טופ
משולב38.8קבוצה טיפוס/אומגה+שייט: כרטיס קיר

ארו56.76וצהקב אתגרי שייט

בלו"קייקי כפר
הלל 04-6902616ובית

שטח23.1קבוצה לינת

28.3ילד
גיל עד שנה .14מגיל

ושימוש חי בפארק ביקור כולל
והמתנפחי- הג, במשחקיה ונגל'רכבות

02-5347952קיפצובה

ומעלה14מגיל20וגרמב/נוער
26.2גמלאי/ילד

32.5מבוגר

כוללת אורקולי: הפעילות בחיזיו: צפייה
והסלע" הנקרות, "הי- לאתר כניסה

הלו6 .וחזורורכבל

19
אכזיבס עד הי- חו7 לאור6 ברכבת יור

הדרכה כולל הסיור. וחזרה 'דק40מש6
35.7גמלאי/ילד

04-9857109הנקרהראש

41מבוגר

הנקרה ובראש בעכו -ביקור
האבירי-ביקור במערת, באולמות

עוקשי ובמוזיאו: .הטמפלרי-

נהררפטינג
הירד-

24.1קבוצה04-6934622
רפטינג שטח. שייט ללינת אפשרות

ג טיולי וכ: תשלו- יפי-'בתוספת
הטבערשות

והגני"
הלאומיי"

קבוצה
טבע לשמורות בחניונילינה+ כניסה

מיוחדי- במחירי- פרטי-. הרשות
במתנ .ס"נוספי-

אותה שחק
המי" ופארק
האתגרי

הימי04-632342133.6 ולפארק השעשועי- למתקני כניסה

ח.ל.ט


