
www.tour-yehuda.org.il
פרטי� נו�פי� על מ�לולי טיולי�, ואתרי תיירות במטה יהודה

מרכז מידע: 8108*  מחלקת תיירות 02-9958650

   

יו� חמישי, י"ח אייר, מוצאי ל"ג בעומר
26.5.2016 בשעה 18:00 

ביד חרי�, קיבו� צרעה

המבשלי� והמבשלות שמחי� להזמינכ� לטעו� ממטעמי האזור.

הכניה חופשית

נשמח לראותכ�

מלונות הרי יהודה

אירוח כפרי ולינת שטח
נתיבל'ה

קיבו� נתיב הל"ה
077-9387215 

אזימוט
מושב נח� 

052-2388434

למידע על לינות וצימרי� בקישור:

רמות שפירא
מושב רמות מאיר

02-5331663

נופש כפרי לוזית 
מושב לוזית 

052-3275527 

מלו� יערי�
קיבו� מעלה החמישה

02-5331310

מלו� כרמי�
קיבו� קריית ענבי�

02-5489800

מלו� יד השמונה
יד השמונה 

02-5942000

מלו� ירוק בהר
מושב שורש 
02-5338338

מלו� נווה איל�
מושב נווה איל	
02-5339339 

מלו� צובה
קיבו� צובה

02-5347090

מלו� נווה שלו�
נווה שלו�

02-9993030

מלו� רמת רחל
קיבו� רמת רחל
02-6702555

מרכז שדה ויער
מושב נ הרי�
02-5330350

חוות האי�יי�
מושב אב	 פיר
02-6449588 www.tour-yehuda.org.il

ארועי� מיוחדי� פ�טיבל האוכל

מבשלות בירה במטה יהודה
מבשלות מטה יהודה מארחות כל השנה ליורי� וטעימות בירה 

וכ	 ארוחות ליחידי� ולקבוצות.

   

דוכני אוכל מורתי ממיטב המטבחי� המקומיי� לצד דוכני בירה 
ויי	 ממבחר המבשלות והייקבי� המשובחי� באזור,  דוכני אמני�

ועוד... (בתשלו�)
מופע של הלהקות האתניות של מטה יהודה במבחר ריקודי עדות 

בלבוש מורתי.
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יורי� שיעוררו לחיי� את יפורי התנ"�, יעקבו אחרי ממצאי� ארכאולוגיי� שנמצאו 
באזור, יחקרו מערות קדומות ועוד. תו� שילוב ועצירות לטעימות אוכל מיוחדות.

מלולי היורי� יפורמו באתר.
בכל יו� שישי נייר באשכול אחר של המועצה.

10.6.16        3.6.16     27.5.16   20.5.16
מיועד למשפחות ונער� ברכבי� פרטיי� בהובלת מדרי� מטע� בית פר שדה.

בי	 השעות: 08:30-13:30 - היור בתשלו�

חגיגת טיולי תנ"�, פריחה ובישולי שדה 
בית �פר שדה שער הגיא

     Bisash@ramotshapira.org.il :ההרשמה במייל
טלפו	: 02-5331665

ההרשמה לכל יור נגרת ביו� חמישי שלפניו בשעה 14:30
כל פרטי הטיול ימרו לנרשמי� בע"פ או במייל.

20 במאי - 11 ביוני 2016
י"א באייר - ה' ב�יו� תשע"ו

מרכז מידע: 8108*

20 במאי - שביל עי	 רפה ונחל כלו	 – למיטיבי רכיבה
27 במאי - שבילי פארק עדול� – לרכיבה עממית (נית	 לשכור אופניי�)

3 ביוני – שביל קני� בפארק עדול�  – למיטיבי רכיבה

מידע על נקודות היציאה יתקבל בעת ההרשמה (ללא תשלו�) 

מוקד מידע של קק"ל 1-800-350-550
שכירת אופניי� מותנית בהרשמה ובתשלו� 

מראש ב"נקודת מוצא"  052-3866544

טיולי אופניי� ב�ופי שבוע

מושב צפרירי�
טל. 050-5557847

מושב צלפו	
טל. 054-5304576

א.ת. נח�
טל. 054-6381106

מבשרת ציו	
טל. 052-3594779

מושב זנוח
טל. 052-2906020

שריגי� ליאו	
טל. 052-5938287

א.ת. נח�
טל. 052-3319505

בתיאו� מראש בלבד

להרשמה ומיידע נו�- דורית קניא מורת דר� מומכת 054-2276210
www.kanias-d.co.il

טיול רכבי� פרטיי� למשפחות
בהר הכי גבוה בהרי יהודה.

נטייל מהעבר אל ההוה ואל העתיד... הטיול יוביל אותנו אל יפור מופלא של הקמת 
היישוב , המע לאר� ישראל  ,היפורי� המרתקי� של התושבי�. נבקר בכיכר הישוב 
ובבית המיידי� ,נראה רט קצר על היישוב, ניי� בתצפית מרהיבה מיד קנדי אל נו� 
במגרת  ומפנקת  ביתית  באוירה  במעדות  צהרי�  ארוחת  לשלב  נית	  מפתיע. 

פטיבל האוכל. הטיול מתאי� לקבוצות, משפחות, בודדי�, תיירי� .
מקו� מפגש – בתחנת הדלק מושב אורה.  שעת יציאה-  11:00   יו� משוער-12:30

האירוע המרכזי 

תיקי�,  נעליי�,  תכשיטי�,  אופנה,  מוצרי  יכללו  היריד  דוכני 
כדרות, אביזרי נוי, מתנות ועוד. כל המוצרי� ה� מייצור מקומי 

על ידי בעלי מלאכה שזו אומנות�.צפו להפתעות!
בכניה לישוב שריגי� לי-או	  טלפו	: 050-6897783 

יריד אמני� בפ�טיבל האוכל  |  שריגי�-ליאו�
שישי שבת  |  20-21.5.2016   |  10:00-17:00

מזמיני� אתכ� לחוויה גטרונומית בלתי נשכחת, ביב שולח	. 
ערב שכולו טעמי� וניחוחות של מנות גורמה בדגש על חומרי גל� 
מקומיי�. את המנות ילוו יינות היקב. יש להזמי	 מקומות מראש, 

מפר המקומות מוגבל.
תפריט הערב יפור� באתר ובפייבוק.

מושב בקוע טל' 052-6288591

יו�י וחברי� מבשלי� כר� ברק חוות רוזנברג |מושב בקוע
ימי רביעי |  25.5.16 | 1.6.16 | 8.6.16 

אירוע קונפט קהילתי בו תושבי ואמני האלה מעבירי� דנאות 
ומנשנשי� מטעמי� שהוכנו באהבה על שולח	 גדול עליו נערמי� 
כול�  והמבקרי�.  המשתתפי�  של  ידיה�  מעשה  מטעמי�, 
מוזמני� להביא טעימה ולהשתת� בשיח, להכיר אנשי� חדשי�, 
לרכוש מוצרי� מקומיי�, להקשיב להרצאה או קטע נגינה ולחגוג 

אתנו.
 ,19 הכרמי�  רחוב  בנעליי�",  "אמנות  בטודיו  יתקיי�  האירוע 

שריגי� לי-או	 טלפו	:  050-6897783 , 054-5656307 

דיש-טיש | הפנינג שוק יוצרי�  |  שריגי�-ליאו�
שישי  |  4.6.2016 | 10:00-17:00

ליוו	 יש טברנה, לירושלי� יש חמארה, ולנו יש את "בית המרזח".
ע�  מקי�  במקו�  ולגימה.  כיבוד  יפורי�,  שירי�,  של  מפגש 
וישיר, את� תצטרפו... דביר ורמלו  ינג	  אווירה טובה. תומר כ� 

יפר, את� תקשיבו... 
היווניה שלי, משפ' כ� מושב תרו�. 054-6747852, 050-7202705

בית המרזח ב"היווניה שלי"  | מושב תרו�
חמישי |  9.6.16  | 20:30 

מהודו ועד יקינטו�  | מושב מטע
חמישי | 9.6.2016

הזמרת  של  מ"בוליווד"  ומההצלחות  שוני�  מגנונות  שירי� 
גורמה הודית מפנקת מעשה  ליאורה יצחק המשולבת בארוחת 

ידיו של ש� הבית איתי אפרת. 
טלפו	: 052-3847547, 050-7472775  בהזמנה מראש.

לכבוד שבועות בימ	 לב	 פוגש אדו� ו� שבוע חגיגי  
השקת יינות חדשי� במהדורה מצומצמת וחד פעמית.

בתיאו� מראש.   קיבו� גת 050-5684775

לה טרה פרומ�ה יקב ומ�עדה  | קיבו� גת
�ופ"ש  | 9-11.6.16 

יריד אמני� בטו�קנה הישראלית יקב קדמא|כפר אוריה
שבת  | 11.6.16   11:00-15:00

ייחודית.  כפרית  באווירה  אמנות  לחוויית  אתכ�  לארח  נשמח 
וגבינות  יי	  טעימות  בשילוב  מענייני�  יורי�  יתקיימו   �בנו
ומהעול�.  מהאר�  שוני�  מוגי�  אמני�  בהשתתפות  איכות, 

האירוח יכלול מוזיקת רקע חיה וייחודית למקו�.
האירוע יתקיי� במתח� היקב, מושב כפר אוריה 050-6348662 

054-9195156

אצל �לווה |  עי� נקובה 
בימי שישי במהל� הפ�טיבל  בשעה 12:00

דנה של הכנת כיוני בצק ע� זעתר וגבינות בטאבו	.
עי	 נקובה  טלפו	: 054-3355353, 054-3373652 בהזמנה מראש בלבד.

עשרות יקבי בית ימזגו לטעימה יינות מיוחדי� המיוצרי� בדרות 
קטנות ומוגבלות. בחצר הפטורלית של היקב מתח� דוכני מזו	: 

די� א� , מיה ב	 צבי ע� מעדניי� טבעוניי�, כריכי� בשריי�.
קיבו� נחשו	. כניה בתשלו�  להזמנות : 08-9450844

שישי  |  27.5.2016  |  10:00-15:00
שבת  |  28.5.2016  |  10:00-17:00

יריד היקבי� הביתיי� ה-8 | יקב שורק |  קיבו� נחשו�


