אתרי תיירות פתוחים למזדמנים במטה יהודה
למטיילים בפסטיבל היין 9102
אקסטרים
מצוק טיולי שטח מושב עמינדב – 203264620
סיורי מעינות ופריחה בתומקרים וג'יפים .למשפחות קבוצות ויחידים .בתאום מראש  -כל
השבוע כולל שישי שבת מ  0022עד .40022
השכרת אופניים ביער עמינדב בתאום מראש בלבד.
http://tour-yehuda.org.il/1298/ 203264620

טרקטורוני אקסטרים בנווה אילן 252-6208202 -
בואו ליהנות מטיול על גבי טרקטורון בנוף הפסטורלי ביער נווה אילן ,בדרך העוברת על
יד נחלים בטיפוס להרים ובתצפיות הצופות לשפלה לתל אביב ולהרי השומרון .לבודדים
וקבוצות .א-ה  .40022 8022ו'  45022 - 8022טלפון לתיאום הגעה252-6208202 .
http://tour-yehuda.org.il/972/

טופ רייזר טיולי שטח  -פנינה בלב היער במושב מבוא ביתר 1020921911 -
סיורים רכובים ,מודרכים  ,עם רכבי שטח מסוג רייזרים בתחומי פארק בגין ונחל רפאים.
הסיור כולל מעבר דרך כרמי יין למכביר ודרך אתרים היסטוריים  .בתאום מראש -
גולדנטל דוד /http://tour-yehuda.org.il/689 2525082022

אזימוט פעילות שטח ואירוח כפרי במושב נחם – 053-9374560
טיול טרקטורונים ,ימי כיף וגיבוש ,אירוח ופעילויות לכל מטרה:
הטיולים מתקיימים באזור הירוק והיפה ביותר של הרי יהודה ,שפלת יהודה ונחל שורק.
http://tour-yehuda.org.il/1288/

טיולי האלה במושב אדרת – 02-9999-857
ג'יפים ,ספארי ,ריינג'רים ,נהיגה עצמית ,סנפלינג ,גלישת מצוקים ,גלישת אומגה ,גשרי
חבליםhttp://tour-yehuda.org.il/1021/...

פנינה בלב היער  -טרקטורוני מבוא ביתר –
טיולי  4×4עם רכבי שטח מתקדמים ויוקרתיים בהרי יהודה ועמק האלה  ,ברכבי שטח
חדישים עם  4מקומות בכל רכב ,לטיולי שטח אתגריים בנופים פראיים .נהיגה עצמית.
עצירות בתצפיות נוף מדהימות .טיולים של שעה ,שעתיים ,שלוש שעות.

054-5280200
http://tour-yehuda.org.il/689/

רועה מדבר – חוויית תוכן ברכב שטח
סיור ג'יפים נינוח בגבעות עדולם  .היכרות עם תעשיית היין העתיקה והגתות הרבות
באזור ,תצפית יפה על כרמי היין החדשים ,סיור בכרמים וסיום בטעימת יין משובח ביקב
מיוחד.
בוטיק
http://tour-yehuda.org.il/591013/ 0547746647
נקודת מוצא בצפרירים – רוכבים ומטיילים במטה יהודה – 02-5799268
השכרת אופניים בעדולם ,אפשרויות לטיול ,לישיבה בצל על סלעים ובאחו ,או על
שולחנות קק"ל .נתאים לכם אופניים שעליהם תוכלו להפוך את הביקור לחוויה כיפית
ומיוחדת יותר .אנחנו נצייד אתכם במפה ומידע ,נמליץ לכם איך להתאים את הטיול ליכולת
ולרצון ,ונהיה זמינים להקפצה ...
http://tour-yehuda.org.il/1248/

אלכוהול ומבשלות בירה
הבירגארדן של מבשלת שריגים ביישוב ליאון/שריגים
מבשלת בירות בוטיק עם מרכז מבקרים הממוקמת באזור יפהפה של עמק האלה פתוח
בסופי השבוע .שישי/שבת http://tour-yehuda.org.il/1233/ 42062-40022

מבשלת באסטר'ס סיידר -נחם
מבשלה ומזקקה עם מרכז מבקרים  -מגוון רחב של סוגי סיידר תפוחים אלכוהולי ,לימונדה
אלכוהולית בירות "באסטר'ס" ומשקאות מזוקקים.
שלישי -חמישי  , 40022 - 42022 -שישי  ** 42022 - 42022 -סיורים לקהל הרחב
בשישי בלבד http://tour-yehuda.org.il/559/ 252-368-4426

מבשלת מוסקו במושב זנוח
המבשלה מתמחה בייצור בירות אייל לא מסוננות ולא מפוסטרות במתכוני בירה ייחודיים
ומחומרים טבעיים בלבד ,תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים מאוד של ייצור בירה בוטיק.
במבשלה מרכז מבקרים בו ניתן לטעום את כל סוגי הבירות ישירות מהחבית ולצפות
בתהליך ייצור הבירה ולקבל הסברים .ימי שישי של הפסטיבל 250-0023202 -
http://tour-yehuda.org.il/923/

"הסבים שותים" – מחסן היין בצור הדסה
מבחר של יינות (ובירות מקומיות) שמייצגים יקבים שונים – קטנים ולא מוכרים וגם יקבי
בוטיק .בזמן הטעימות נשמח לחלוק עמכם את הידע והניסיון שצברנו  -הסיפורים על עולם
היין והמונחים הבסיסים בשפת טעימות היין .לכל היינות שלנו הכשר.
גוטל אמיר – /http://tour-yehuda.org.il/781 252-2802808
א'-ה' בין ( 03:61-00:11יום רביעי סגור) וביום ו' מ , 01:61-06:11-שבת-סגור

הסעדה
אשכול צור הדסה והמזלג
מסעדת פיצונקה מושב נס הרים
מסעדה כפרית כשרה ומקסימה שמיקומה באזור היפה ביותר בהרי יהודה ,על צלע הר
המשקיף אל נוף המעניק למבקרים חוויה מענגת ועוצמתית  .למסעדה תפריט מגוון ואיכותי
שהוכן בהשקעה רבה ובאהבה .המסעדה פתוחה בימים א-ה בין השעות ,42062-00062
ובימי שישי עד שעה לפני כניסת השבת .רצוי להזמין מקומות מראש .כשר
http://tour-yehuda.org.il/1215/ 20-5000022

בר בהר  -מושב נס הרים
בר-בהר מגיש ארוחות משעות הבוקר ועד הערב בדגש על איכות המוצרים
וטריות .המטבח צמחוני וטבעוני ומשלב מוצרים טריים  ,עם מודעות לסביבה .הקפה שלנו
 קפה מאוריציו נקלה ע״י יצרן קטן ובוטיקי שמכין עבורנו את הקפה מאז תחילת דרכנובמקום .המקום פתוח בכל ימות השבוע כולל שישי ושבת בין השעות - 12:11
http://tour-yehuda.org.il/1168/ .20-5666880 . 90:11

ג'פטו פיצה בר בצור הדסה
מסעדה חלבית של אסף תעוז שבעברו היה נגר את המסעדה בנה במו ידיו עם הרבה אהבה
ואסתטיקה לאוכל ולאדם  .מטבח איטלקי -הפיצות המיוחדות נעשות באהבה מוקפצות
באוויר וכמובן שלא תמצאו באיטליה את הרוטב הייחודי שאסף המציא רוטב בשאמל
האהוב בעיקר על ילדים  .על הפיצה ניתן לשים מבחר עשיר של תוספות אשר נעשות
במקום .שעות פתיחה 0א' –סגור ,ב-ה , 0022-00062שישי  ,0022-45022שבת  -סגור
http://tour-yehuda.org.il/9991014/ 02-5889499

בחצר של עופר במושב מטע
בחצר בה הכל נבנה ונוצר בשתי כפות ידיים אוהבות ,מגיש לנו עופר את אהבתו הגדולה
ביותר  -בשר .פתוח בשבת בצהריים  0בשרים מעושנים ובירות ביתיות מרעננות.
שבתות 40-48

מומלץ להזמין מקום מראש .עופר אביב.2520042282 0

http://tour-yehuda.org.il/1228/

דודה לאה – צור הדסה
בין הסירים הענקיים שפע של אוכל ביתי .קובה ,קוסקוס ,ממולאים ,אוכל שנעשה באהבה
אפשר לקחת הביתה .פתוח כל השנה .בתאום מראש.
עם חיוך ושמחה.
שישי 20022-45022 0שבת 44022-45022 0טל' 250-5025086
http://tour-yehuda.org.il/752/

אשכול עדולם עמק האלה
בסוכה שבחוות אבני דרך  -מושב גבעת ישעיהו
המקום פתוח ושוכן ב"חוות אבני דרך " שבלב עמק האלה .ב"סוכה" תוכלו ליהנות
מארוחות מגוונות בבחירה אישית ,הזמנת לחמים מיוחדים וריבות .
פתוח כל ימות השבוע כולל שישי –  42022-40022ושבת . 42022-04022
בתאום מראש!! – /http://tour-yehuda.org.il/371 2503420682

מאפיית ברדלי -שריגים /ליאון
מאפיית בוטיק קטנה ,לחמים בהטפחה מסורתית ,לחמי שאור ייחודיים,לחמי כוסמין ,לחם
כפרי ,לחם צרפתי .בימי חמישי בערב פיצה איטלקית כמו באיטליה.
פתוח כל שישי 0505753548 .45062- 28062 -
בשאר השבוע בתאום מראשhttp://tour-yehuda.org.il/538/ .

קאג'ה שוקולטרי – שוקולד במושב צפרירים
בקאג'ה מייצרים שוקולד בוטיק טרי מאוד ללא חומרים משמרים .שוקולד ארטיזן –
אומנות ייצור בוטיק .טעימות סוגים שונים של שוקולד ופטיפורים .היכרות עם תבלינים
וטעמים אקזוטים בשוקולד כמו 0הל ,לימון ,טונקה ,סחלב.
פתוח בימי שישי של פסטיבל היין בין השעות 052-3404536 .42-42
 http://tour-yehuda.org.il/1186/כשר

נפלאות הגריל הארגנטינאי בקיבוץ נתיב הל"ה
יעל ואבי מארחים בקונספט ידידותי לארוחה בסגנון אסאדו ,ארוחה ארגנטינאית משולבת
עם המטבח המקומי .בכל שבת החל מהשעה  - 40.62מומלץ להזמין מקומות מראש.
054-5987231 http://tour-yehuda.org.il/1155/

יקב מטלר – מושב עגור
יקב בוטיק משפחתי עם נוף פסטורלי טועמים יין לצד בראנץ קל ונחמד הכולל 0שקשוקה,
מזטים ,לחמים ,סלט וגבינות בוטיק מצוינות .פתוח בשבת בין השעות 42022-43022
טלפוניםhttp://tour-yehuda.org.il/745/ 252-2540225 ,252-0820552 - 0

משק יין הנס שטרנבך –מושב גבעת ישעיהו
התפריט במסעדה הוא בסגנון ים תיכוני כפרי .זהו בישול שבבסיסו נמצא המטבח המקומי
הפלסטיני ומתכונים מן האזורים צורכי היין שסביב הים התיכון.
בימי שישי ושבת :המסעדה פתוחה לקהל הרחב מ  42022בבוקר.
מ  42022ועד  40022מוגשת במסעדה ארוחת בוקר .מ  40022ואילך תפריט ארוחת
צהרים וערב .מומלץ להזמין מקום מראש250-6850003 20-0002430 .
http://tour-yehuda.org.il/1106/

אשכול הרי יהודה
מסעדת "מומה" במבנה הרפת ההיסטורית של קיבוץ קריית ענבים
התפריט כולל מנות טבעוניות ,בשריות ,דגים ופירות ים והוא סוג של "בראסרי אזורי"
הנותן מענה לקהלים המגוונים ולחוויות בילוי שונות החל מארוחת ערב עשירה ועד מנות
בר קלאסיות המתאימות לבילוי קליל או לצד המשקה .תפריט היינות מתמקד ביקבים
מאזור הרי יהודה ומציע מגוון עשיר של יינות בוטיק מיקבים כמו קסטל ,קלו דה-גת ,סוסון
ים ,ברבדו ,פלם ועוד .פתוח כל השבוע  .שישי – שבת 00:11-04:11 , 00:11-00:11 -
http://tour-yehuda.org.il/833/

מסעדת רשטא –עין ראפה
מסעדה ערבית כפרית אותנטית הממוקמת בין השדות הירוקים של הכפר עין רפה .
המסעדה מגישה אוכל ערבי לפי מתכונים תורשתיים של הכפר עם נגיעות מודרניות של
השף הצעיר רנם ברהום .התפיסה במסעדה היא "מהאדמה לצלחת" ומסתמכת בעיקר על
יבול הנקטף מהשדות הירוקים הסובבים אותה.שעות פעילות 0ג'  -ה' ,04022 - 40022 0ו'0
 , 00022 - 42022ש' .40022 - 0022 0טלפון( 20-0028502 0מומלץ להזמין מקום
מראש)http://tour-yehuda.org.il/924/.

שנקליש shanklish -

בית קפה/מסעדה – עין ראפה

בבית הקפה מוגשות ארוחות בוקר וצהרים מקומיות טריות – אוכל בלדי ,אסלי ,אותנטי.
בית הקפה מבוסס על חקלאים תושבי הכפר – מהאדמה לצלחת  -ועל המתכונים של
סבתא .השנקליש הסורי הוא מאכל העשוי מלבנה מיושנת  ,גבינה ערבית  ,ומתובל
בתערובת תבלינים ייחודית ולכל טווח יש תערובת שמאפיינת אותו.
שעות פתיחה קבועות 0א' – סגור ב'-ה'  0062-45022 0שישי-שבת .200-0844068 . 8062-40062
http://tour-yehuda.org.il/19040/

הבית של סלווה בכפר עין נקובה
בחצר הבית של סלווה ניתן ליהנות מאווירה פסטורלית ומאוכל ביתי טעים במיוחד.מיטב
מאכלים ערביים אותנטיים .ניתן להזמין מראש ולקחת הביתה .מאכלים מיוחדים ,מגשי
מקלובה  ,סלטים אורגנים מהטבע תוצרת בית ,קראסי ,ממולאים ,מאפים מסוגים
.40062-40022
0
שבת
שישי
0
פתיחה
שעות
שונים ועוד.
/http://tour-yehuda.org.il/1214 252-6606350 - 054-3355353

מסעדת מאג'דה הבית הכחול  -עין ראפה
המסעדה מציעה תפריט יומיומי מתחלף הכולל תבשילי ירקות ,גבינות ,דגים ובשר.המטבח
משלב בצורה מיוחדת ויוצאת דופן את המטבח הערבי המקומי והמטבח הישראלי
העכשווי .המטבח מבוסס על מרכיבים מהאזור ,כולל גבינות ממחלבות הסביבה ויינות
מיקבים בהרי יהודה .טלפון להזמנות  .20-5000428 0חמישי  , 48022-04022-שישי –
 20022-00022שבת – 42022-40022
/http://tour-yehuda.org.il/643

מסעדת מוזה בהר  -מושב שורש
מסעדת ביסטרו שף צרפתית המגישה מנות ומשקאות המותאמות לכל שעות היום והלילה.
מוזה בהר משלבת בצורה אלגנטית איכות קלאסית מוקפדת עם הטרנדים החמים ביותר בעולם
המסעדנות ויוצרת קלאסיקה מודרנית יוצאת מהכלל .התפריט מציע מנות עשירות,
המשתלבות היטב עם תפריט המשקאות ,וכך קל להתאים את המשקה הנכון לכל מנה.
להזמנת מקום  .02-6246897 -כשר.
א' -ה'  , 40022 - 02022ו'  , 20022 - 45022שבת  - 40022 0עד אחרון הלקוחות
/http://tour-yehuda.org.il/537

קפה חממת הסחלבים בקיבוץ מעלה החמישה
בית קפה/מסעדה חלבית ,בשילוב עם חממת סחלבים .אוכל בסגנון איטלקי ,פיצות ,פסטות,
סלטים מעולים והרבה יין .המקום נמצא בתוך מבנה חממת הסחלבים במעלה החמישה.
שעות פעילות  -ימים א-ה  8:30- 22:00יום ו' 8:30-15:00
טל 02-5347500
http://www.maale5.com/cgi-webaxy/item?411

דרך הגפן  -בית קפה ומסעדה במושב בית זית
מסעדת דרך הגפן מציעה מטבח שף ים תיכוני כשר עם נגיעות מהמטבח האיטלקי והצרפתי.
תוכלו ליהנות ממגוון ארוחות בוקר מפנקות ,פסטות ברטבים עשירים ,סלטים צבעוניים ,דגים
טריים ומנות אחרונות משובחות שנעשות במקום  .שעות פעילות :א-ה  8022עד  ,06022יום
שישי 8022 0עד שלוש שעות לפני כניסת שבת  /מוצ"ש 0שעה אחרי צאת השבת ועד . 06022
 http://tour-yehuda.org.il/839/ 20-3520222כשר.

נאיה  -מסעדת הרים אסייאתית בבית נקופה
נאיה היא מסעדה אסיאתית כשרה הממוקמת בפאתי מושב בית נקופה ומשקיפה להרי
ירושלים .המסעדה היא נקודת מפגש עדכנית בין תרבויות ,טעמים וגוונים ,ומתכתבת בין
מזרח למערב .נאיה היא מטבח פיוז׳ן עדכני המתגאה במגוון מנות וטעמים באיכות ללא
פשרות .שעות פעילות :א-ה –  , 40022-02022יום שישי 0סגור  .שבת . 04062-02022
 http://tour-yehuda.org.il/10929/ 20-0022202כשר.

בית קפה פטיסרי התאומות  - Les jumelles /בית נקופה
בית קפה ופטיסרי בניחוח צרפתי ,הצופה לעבר נוף קסום של הרי ירושלים.
התפריט החלבי המפנק של בית הקפה מבטיח לכם חוויה מהנה ,אז בואו להתארח לארוחת
בוקר ,בראנץ' ספיישל או לקפה ומאפה בעבודת יד .שעות פעילות :א-ה – , 8022-48022
יום שישי http://tour-yehuda.org.il/899/ 02-9309991 . 8022-46062 0כשר.

אשכול לטרון גיזו
מחלבת "עיזה פזיזה  -משק צבן" במושב טל שחר
מוזמנים להסעיר את החושים וליהנות מפלטת גבינות העיזים המחודשת של מחלבת "עיזה
פזיזה  -משק צבן" במושב טל שחר .מרכז המבקרים ,מעדניית הגבינות ודיר העיזים יהיו
פתוחים לאורחים בכל יום (שבת סגור) לרבות ימי שישי ,בשעות , 28062-43022
(המעדנייה פתוחה עד  . )48022טלפון .28-3420803 0כשר למהדרין.
http://www.izapzizadairy.com/

שביל עזים -מסעדת שף חלבית במושב טל שחר
מעדנייה עשירה היישר מהמחלבה הממוקמת במתחם מעצבים ביקב בכניסה למושב טל
שחר .תפריט ישן ומוכר עם שדרוגים חדשים  -ארוחות בוקר ,פלטות גבינות עשירות,
פסטות ביתיות ,דגים טריים ועוד 08-9495964 .כשר למהדרין.
א'-ה' –  8062-00062ו'http://tour-yehuda.org.il/672/ 8062-45022-

בית הקפה ספארו  - Sparro Café -מושב טל שחר
בית הקפה מציע ארוחות בוקר ,שקשוקות  ,סלטים ,מרקים מפתיעים ,פסטות ,פוקצות
ופיצות מצוינות שנאפות במקום בתנור אבן  -וגם קינוחים וקפה משובח.
א'-ה'  .20062-06022 -שישי  .20062-42062 -מוצ"ש  -צאת שבת עד .06022
 http://tour-yehuda.org.il/618/ 200-0262302כשר.

"אישלחם" מאפיית בוטיק במושב תעוז
סוגי הלחמים  -כל הלחמים לחמי מחמצת  -ללא משמרים ,משפרים ,צבעי מאכל ,סוכר או
תוספים שונים .שישי פתוח 252-8445000 .20022-42022
http://tour-yehuda.org.il/988/

 -MASAEATכפר אוריההפוד -טראק המקורי! נמצא בכניסה לכפר אוריה בחוות "אחים למשק" .במקום מגישים
למטיילים ולקבועים המבורגר איכותי ,צ'יפס מהולנד וגם מנות צמחוניות,לצלילי מוזיקת
טבע ועל רקע של נוף ירוק .ימי שישי בשעות 252-0022236 . 45022-44022
http://tour-yehuda.org.il/897/

יקב נבות ומבשלת פפו במושב צלפון
מבשלת בוטיק כשרה המייצרת בירה בשיטה מסורתית בתהליך בישול של דגנים .במקום
פועל גם יקב  -יקב נבות .במקום ניתן להתארח לארוחת בראנץ חלבית עשירה ומפנקת
בלב הכרמים -גבינות ,לחמים ,שקשוקה ,מגוון סלטים פוקצות עם גבינות ועשבי תיבול,
מרקים ,מאפים ועוד054-5304576 ,02-9992291 .
פתוח לקהל,ביום שישי בלבד  -משעה  ,0062סגירה לוודא טלפונית שעות סגירה .כשר
http://tour-yehuda.org.il/1216/

אמנים
גלריית קקאדו לעיצוב ואומנות בעץ במושב צפרירים
בגלריית המפעל מגוון מרהיב של מוצרי קקאדו  -שטיחי עץ ,מגשים סובבים ,רהיטים
ועוד .מעצבי קקאדו מקיימים סדנאות לציור על מגוון מוצרי החברה .הגלריה פתוחה
ימים א'-ה' 01.11-
במשך כל ימות השבוע 250-6200203 ,20-0008004 .
 ,00.11יום ו'  ,01.01-00.11שבת 00.11-00.11
/http://tour-yehuda.org.il/1027

עינת ושטפן קדמי – אמנות בנעליים בשריגים/ליאון כרמים 02
סנדלרות אותנטית קלאסית  -נעלי עור איכותיות לנשים וגברים מיוצרות בבית מלאכה
משפחתי .בסטודיו :תצוגת נעליים ,הדרכה ויעוץ לכף הרגל  -חיזוק תפקודי כף הרגל
ושיפור היציבה .בתאום מראש  252-3800086, 20-0002650 -א-ה בתאום טלפוני ,
שישי שבת  44022-40022-בתאום טלפוני.
/http://tour-yehuda.org.il/1026

אולה ברנר סטודיו לניפוח זכוכית
הזדמנות נדירה להכיר את עבודת ניפוח זכוכית בסטודיו ייחודי  .בסטודיו הסברים על
מקורות ניפוח זכוכית ,סיפור הקמתו ועבודות זכוכית של האמנית אולה ברנר.
ימי שישי של הפסטיבל http://tour-yehuda.org.il/794/ . 052-3873185 .42-42

הגלריה של סבא  -ניסים לוי  -פסל בגרוטאות ברזל במושב צפרירים
פיסול בגרוטאות ברזל ,תוך שמירה על צורתן המקורית .היצירות מחיות את הגרוטאות,
משלבות אותן בהקשרים מפתיעים ,והן מלאות הומור ומחשבה מקורית .בגלריה שילוב
מקסים בין יצירות האומן לבין תרבות ומורשת עיראק וכורדיסטן.
 0523-404536פתוח בימי שישי של פסטיבל היין בין השעות 42-42
http://tour-yehuda.org.il/1283/

משה כץ – פיסול בפלדה במושב גבעת ישעיהו
נפח ,מפסל בפלדה המעצב את יצירותיו בצורה ייחודית  .פסליו מעובדים בשיטות מגוונות
שהמשותף להם הוא ליבון בתנור פחמים .פתוח כל השבוע במהלך פסטיבל היין (כולל
שישי שבת) בין השעות  0022-46062ו .43022-40022 -בתאום מראש – 20-
/http://tour-yehuda.org.il/1012 . 0040332

ורד טרי ציירת במושב מטע
גלריה קטנה על גג הבית הצופה אל המעיין .בגלריה ציורי נוף מרהיבים של אזור המגורים
והדרך למעיין .אמצע שבוע תאום מראש שישי שבת של הפסטיבל בין השעות 42-43
http://tour-yehuda.org.il/1035/ .250-3522330

ענת גופר  -סטודיו לאומנות במושב טל שחר
סטודיו מגוון בו עובדים עם חומרים רבים ושונים -מתכת ,קרמיקה ,בדים  ,חוטי רקמה
ועוד  .בסטודיו מוצגות עבודות רבות ,ניתן לבקר ,וליהנות מסיבוב בסטודיו ,להתרשם
מהעבודות ,מהמרפסת היפה הצופה אל גן הירק שלידו ,ומשיחה על תהליכי העבודה
והיצירהhttp://tour-yehuda.org.il/917/ .154-4301006 .

"שבלולים" – סטודיו גלריה במושב טל שחר
בסטודיו ,מתקיימות סדנאות חוויה במגוון תחומי יצירה חופשית בעבודת יד ובהתאמה אישית .בגלריה,
תערוכה קבועה של יצירות ,תכשיטים ,מתנות ומוצרי אומנות משמחים למכירה והזמנה אישית.
http://tour-yehuda.org.il/10936/ .050-7307005

אתרי תיירות נוספים ופרטים מלאים באתר
התיירות של מטה יהודה
/http://tour-yehuda.org.il

