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אקווה כיף מציע  3אטרקציות
פארק מים צף

הכלי האמפיבי
הראשון מסוגו בארץ

קארטינג על המים

פארק אולימפי

אקווה רייס

תכולה100 :

פארק אתגרי
תכולה280 :

פארק משפחתי
תכולה200 :

אזור צ'ילאאוט
תכולה80 :

אזור VIP

אקווה גריל

הפארק הצף הגדול בעולם

הכלי האמפיבי
הראשון מסוגו בארץ
חדש חדש חדש!!!!

אטרקציה שטרם נראתה בארץ מגיעה לכינרת!
צאו לטיול באוטובוס אמפיבי המשלב נסיעה בעיר הקדומה של
טבריה יחד עם שיט ראשון מסוגו בישראל.
באמצעות שני כלים אמפיביים אותם רכשה אקווה כיף ,תוכלו
לגלות היכן שכן מרכז העיר טבריה לפני  2000שנה ותגלו
את ההיסטוריה המפוארת של העיר הקדושה ,ביבשה ובמימי
הכינרת בחוויה אחת.

אטרקציה בטוחה

קארטינג על המים

מהנה מאוד
מיועדת בשלב זה לגילאי  16ויותר
נעימה בכל עונה (לא מתרטבים כמעט)
מונגשת
הסירות אישיות ואין אפשרות להרכיב נוסע נוסף

אקווה גריל *
חדש חדש חדש!!!! אקווה כיף מרחיב את מגוון
השירותים המוצעים למבקרים .באווירה פסטורלית ,עם אזור
ישיבה מרהיב משופץ הפונה להרי טבריה ויער שוויץ ,יוצעו
מספר תפריטים בשריים וצמחוניים המתאימים לכל הקהלים
בהשגחת כשרות גבוהה.
המסעדה תעבוד בשעות היום והלילה (חוץ משבתות) .יהיה
ניתן להזמין ארוחות מראש לפני כניסה לפעילות בפארק.
המסעדה תוכל לשרת גם את הקבוצות המבקרות בפארק
ואת המבקרים הרבים המגיעים לכינרת המחפשים חוויה
קולינרית משובחת ומהירה.

* כשר למהדרין בהשגחת רבנות טבריה

אזור VIP
אזור ישיבה מוצל נפרד מפנק בדשא
אזור ישיבה נפרד במים עם פארק מים
ואזור ישיבה  VIPצף
תפריט מגוון של אוכל משובח
 SUPבכינרת
אפשרות לשירותי ספא במקום
מרפסת אירועים ענקית שיכולה להיות
סגורה לקבוצה ביום או בלילה.

יחיד מסוגו בארץ .הגענו עם ילדים קטנים ובני נוער .כולם נהנו
מאוד .המקום נעים ומציע מקומות ישיבה מכל הסוגים .המקום
מנוהל היטב והצוות מאוד שירותי .המתקנים נהדרים וניכר
שמושקעת מחשבה רבה בתפעול המקום .מומלץ בחום.

אקווה כיף מציעה מגוון אפשרויות המאפשרות
סגירת מתחמים במים ומחוצה להם,
לאירוע מושלם.

תכניות
לאירועי
VIP

יום אולימפי  -לו"ז מוצע (גמיש)
10:00 - 11:00

התכנסות וארוחת בוקר קלה
לחמים ,גבינות ,סלטים ,ירקות ,ביצים ,מאפים ,שתיה קרה,
שתיה חמה

11:00 - 12:30

פעילות בפארק הצף ובפארק ה  .VIPסאפים.

12:30 - 12:45

פריסה של ארטיקים ,פירות ופינוקים

12:45 - 13:30

הפעלות ותחרויות בפארק האולימפי עם משחקי כדור,
מירוצי שליחים וכו'

13:30 - 15:00

ארוחת צהריים  -לחמים 6 ,סוגי סלטים 4 ,סוגי בשר,
 2תוספות ,מנות אחרונות ,שתיה קרה וחמה
אפשרות לשירותי ספא במקום
אפשרות להוסיף אקווה תור או אקווה רייס

15:00

סוף יום

יום כינרת  -לו"ז מוצע (גמיש)
 10:00 - 11:00התכנסות וארוחת בוקר קלה
לחמים ,גבינות ,סלטים ,ירקות ,ביצים ,מאפים ,שתיה קרה,
שתיה חמה
11:00 - 12:15

פעילות בפארק הצף ובפארק ה  .VIPסאפים.

12:15 - 13:30

ארוחת צהריים
לחמים 6 ,סוגי סלטים 4 ,סוגי בשר 2 ,תוספות ,מנות אחרונות,
שתיה קרה וחמה

13:30 - 15:00

אקווה תור ו/או אקווה רייס -
(הפעילות יוצאת כ200מ מהחוף)
אפשרות לשירותי ספא במקום

15:00

סוף יום

קבוצות
הפארק עובד בסבבים של  45דקות וקבוצות
מוזמנות להזמין סבב אחד ,שניים או שלשה
בהתאם לתקציבן והזמן העומד לרשותן.
הפעילות בפארק הצף מאושרת על ידי משרד
החינוך מכיתות ה' ומעלה.
הפעילות מתאימה מאד לבתי ספר ,קייטנות,
קיבוצים ,אירועים משפחתיים (בר/בת מצווה) ,ימי
גיבוש משטרה/צבא ,סמינרים וישיבות.
מעבר לפעילות בפארק ,אפשר לשלב גם מגוון של
ארוחות בשריות או חלביות.

מקום מגניב! כיף לכולם ,הזמן נגמר מהר מידי .בילינו עם החברה שלנו
שהוציאה אותנו ליום כיף .התרגשנו מכל החוויות ולא הפסקנו לצחוק.

