
 'תיירות אקולוגית ישראל'בהמלצת  - עונתי פריחה טיול 

 
 

 .חבלבל השיח ולוטם מצוי, מכל פינה מציצים אלינו עמודי חוטמיות זיפניות, זהו הזמן הורוד

 .שני מסלולים משפחתיים ורודים, רגע לפני שהקיץ מצהיב את הכל

 
 :ואתרי תיירות אקולוגית בסמוך להםפריחה אביבי מאוחר שני מסלולים מומלצים לטיול 

 
 שמורת אלוני יצחק: 1' מסלול מס

  .לכל המשפחה, עמודי חציםמסומן ב, מ" ק1-כ, מעגלי

 .מול הכניסה לפנימיה, דרומית לגבעת עדה:  וסיוםנקודת התחלה

 , נפשות ופיקניקים בין אלוני תבור גדולים ומצליםמסלול קצרצר לה

 .עצי לבנה ושיחי עוזרר

 .מתאים לטיול עם ילדים קטנים ולרכיבה קלה באופניים

 

 :תיירות אקולוגית באזור רמת מנשה והכרמלאתרי 
 

 צוותים וקבוצות תוך שימוש ו חווה אורגנים וסדנאות לקבוצות-  בעמיקםמעגל אבנים 

 .outdoor training-במתודת ה 

 

 פעילויות הוליסטיות , בית לסדנאות בטבע,  אתר קמפינג אקולוגי- ל"כרם שפע בכרם מהר 

 .וסיורים מודרכים

 

 . חווה אורגנית ואקולוגית לפעילויות בטבע- הר יללת התנים בהר הכרמל 

 
 
 
 
 
 

 
 כרמלתיירות אקולוגית ב :כל הפרטים ב

 
 

 נחל יחיעם בגליל המערבי :2' מסלול מס
 . לכל המשפחהירוקמסומן ב, מ" ק4-כ, וניחד כיו

 .מבצר יחיעם: נקודת התחלה

 . גישה לישוב כליל:נקודת סיום

יורד בירידה תלולה במקצת אל נחל יחיעם וממשיך בירידה מתונה לאורך הנחל ועליה לכיוון כביש  המסלול

 .שכן אינם מטופלים, לא מומלץ לרחוץ ולשתות ממי הנחל. הגישה לישוב כליל

 

 

http://www.ecotourism-israel.com/LowerGalileeH.htm
http://www.ecotourism-israel.com/MtCarmelH.htm


 
 : הגליל המערביאתרי תיירות אקולוגית באזור

 
 .צימרים ופעילויות -במנות אצל עליסה  
 . צימרים וחווה אורגנית בכליל-בין חרוב לזית  
 . צימרים במצפה חרשים-בקתות לביא  
 יות הוליסטיות צימרים ופעילו-אורחן אקולוגי בכליל  
, עשייה, כי אקולוגי בו חוזרים אל העבר בעזרתם של כל החושים"תנ כפר - ך אל הטבע במכמנים"דרך התנ 

 .ארוחות למידה פעילה והרכבת
  צימרים ואירוח כפרי-סמדר בכליל  
 קליעת סלים מחומרים טבעיים - הר חלוץ קולעת סלים באורית לירן 

  . מרכז מבקרים-אן 'בונים טבעיים בבית ג מפעל קוסמטיקה וס-מ" בעאיה נטורל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 גליל המערביתיירות אקולוגית ב :כל הפרטים ב

 
 
  

" "קחו רק תמונות ואל תבזבזו דבר מלבד זמןקחו רק תמונות ואל תבזבזו דבר מלבד זמן, השאירו רק עקבותהשאירו רק עקבות""  ,
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	זהו הזמן הורוד, מכל פינה מציצים אלינו עמודי חוטמיות זיפניות, חבלבל השיח ולוטם מצוי.
	רגע לפני שהקיץ מצהיב את הכל, שני מסלולים משפחתיים ורודים.
	שני מסלולים מומלצים לטיול פריחה אביבי מאוחר ואתרי תיירות אקולוגית בסמוך להם:
	מסלול מס' 1: שמורת אלוני יצחק
	מעגלי, כ-1 ק"מ, מסומן בעמודי חצים, לכל המשפחה. 
	נקודת התחלה וסיום: דרומית לגבעת עדה, מול הכניסה לפנימיה.
	מסלול קצרצר להנפשות ופיקניקים בין אלוני תבור גדולים ומצלים, 
	עצי לבנה ושיחי עוזרר.
	מתאים לטיול עם ילדים קטנים ולרכיבה קלה באופניים.
	אתרי תיירות אקולוגית באזור רמת מנשה והכרמל:
	 מעגל אבנים בעמיקם - חווה אורגנים וסדנאות לקבוצות וצוותים וקבוצות תוך שימוש
	 במתודת ה-outdoor training.
	 כרם שפע בכרם מהר"ל - אתר קמפינג אקולוגי, בית לסדנאות בטבע, פעילויות הוליסטיות 
	וסיורים מודרכים.
	 הר יללת התנים בהר הכרמל - חווה אורגנית ואקולוגית לפעילויות בטבע.
	כל הפרטים ב: תיירות אקולוגית בכרמל
	מסלול מס' 2: נחל יחיעם בגליל המערבי
	חד כיווני, כ-4 ק"מ, מסומן בירוק לכל המשפחה.
	נקודת התחלה: מבצר יחיעם.
	נקודת סיום: גישה לישוב כליל.
	המסלול יורד בירידה תלולה במקצת אל נחל יחיעם וממשיך בירידה מתונה לאורך הנחל ועליה לכיוון כביש הגישה לישוב כליל. לא מומלץ לרחוץ ולשתות ממי הנחל, שכן אינם מטופלים.
	אתרי תיירות אקולוגית באזור הגליל המערבי:
	 אצל עליסה במנות - צימרים ופעילויות.
	 בין חרוב לזית - צימרים וחווה אורגנית בכליל.
	 בקתות לביא - צימרים במצפה חרשים.
	 אורחן אקולוגי בכליל - צימרים ופעילויות הוליסטיות
	 דרך התנ"ך אל הטבע במכמנים - כפר תנ"כי אקולוגי בו חוזרים אל העבר בעזרתם של כל החושים, עשייה, למידה פעילה והרכבת ארוחות.
	 סמדר בכליל - צימרים ואירוח כפרי
	 אורית לירן קולעת סלים בהר חלוץ - קליעת סלים מחומרים טבעיים
	 איה נטורל בע"מ- מפעל קוסמטיקה וסבונים טבעיים בבית ג'אן - מרכז מבקרים.
	כל הפרטים ב: תיירות אקולוגית בגליל המערבי
	"השאירו רק עקבות, קחו רק תמונות ואל תבזבזו דבר מלבד זמן"
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