בלב עמק החולה שבגליל העליון ,בין מטעי
פקאנים ועצי פאולינה ענקיים ,על שטח של
 20דונם ,תוכלו למצוא את כפר הנופש וילה
ויטראז'  -מתחם לינה ונופש ,ספא יוקרתי,
לובי ייחודי ביופיו ,בית קפה חם ומפנק,
פעילויות שטח ,השכרת אופניים ,סדנאות
מיוחדות ועוד.
בוילה ויטראז' תוכלו ליהנות משירות אישי
ומוקפד לאורך כל הדרך .צוות הווילה ייצור
עבורכם אווירה מיוחדת ,המשרה רוגע ,גיבוש
והווי קבוצתי לאורך כל השהות במקום.

כפר הנופש וילה ויטראז'
מציע לכם חוויה קבוצתית
ייחודית בטבע הגלילי
מתחם לינה ל־ֿ 100אנשים ,ספא גדול ומפנק ,אוכל
ביתי ואיכותי ,טיולי אופניים או טרקטורונים במרחבים
הירוקים של הגליל ,חאן פעילויות ענק ומקורה במטע
הפקאנים והרבה שקט ושלווה.
ניתן להזמין אירוח הכולל יום כיף קבוצתי בן מספר
שעות ,יום שלם או אירוח לינה.

אילו סוגי אירוח ניתן להזמין
בויטראז'?
אירועי חברות
 לינה קבוצתית
 ערבי גיבוש
 ימי כיף לעובדים
 ארוחות בבית הקפה שלנו לעד  100אנשים
שמחות ואירועים משפחתיים
 ימי הולדת
 חתונות קטנות
 בת/בר מצווה
 מסיבת רווקים/רווקות

להלן שני לו"זים מומלצים
לקבוצות המתארחות בויטראז'
יום כיף קבוצתי
 - 8:30תצאו לסיור מרתק בגינת הירק האורגנית
שלנו ,תצטרפו לקטיף מודרך ותלמדו על תהליך
גידול הירקות שמוגשים מדי יום בבית הקפה
שלנו.
 - 9:00תיגשו לארוחת בוקר עשירה ,טרייה
וטעימה בבית הקפה שלנו .הארוחת בוקר מוגשת
בבופה שמלא בכל טוב! כל האוכל מוכן במקום
מהחומרים האיכותיים ביותר.
 - 10:00תצאו לטיול אופניים קליל לגדות
החצבאני .ניתן גם להשכיר קלאב קאר לנסיעה
באזור או להזמין סדנת אפייה חווייתית עם
שלומית השפית שלנו.
 - 11:30נפתח לרשותכם את מתחם הספא
לשימוש פרטי .באזור הספא תוכלו גם ליהנות
מבריכה מחוממת ,שולחן פינג פונג ,כדורגל
שולחן ,משחקי קופסא ,מטקות פריזבי ועוד בשלב

הזה תתחילו בהדרגה להתפנק בטיפולי ספא מפנקים
שתקבלו מהמעסים הטובים ביותר באזור.
 - 14:30תאכלו ארוחת צהריים חלבית טעימה
וייחודית לבקשתכם לפי התפריטים המוצגים באתר.
 - 16:00תצאו לסיור יקבים נפלא ברמת הגולן ובין
לבין תקפצו לנקודות טבע יפייפות עליהן נמליץ לכם
בחום.

יום כיף עם לינה לקבוצה
 - 15:00תעשו צ'ק אין לבתי הנופש
 - 16:00-19:00תיגשו להתפנק ממתחם הספא
ומטיפולים מפנקים במיוחד שמבוצעים על ידי
המטפלים הטובים ביותר באזור.
 - 19:30תאכלו ארוחת ערב חלבית טעימה
וייחודית לבקשתכם לפי התפריטים המוצגים
באתר .הארוחה מוגשת בבית הקפה שלנו.
 - 22:00תיהנו מערב גיבוש שיכלול מוסיקה
וריקודים בבית קפה.
ותלכו לישון שמחים ומאושרים בבתי הנופש
המפנקים.

יום למחרת:
 - 9:00תיגשו לארוחת בוקר עשירה ,טרייה וטעימה
בבית הקפה שלנו .הארוחת בוקר מוגשת בבופה
שמלא בכל טוב! כל האוכל מוכן במקום מהחומרים
האיכותיים ביותר.
 - 10:00תצאו לסיור מרתק בגינת הירק האורגנית
שלנו ,תצטרפו לקטיף מודרך ותלמדו על תהליך
גידול הירקות שמוגשים מדי יום בבית הקפה שלנו.
 - 11:00תעשו צ'ק אאוט מהחדרים אבל עדיין
תישארו איתנו כי הכיף עוד לא נגמר.
 - 11:30תצאו לטיול אופניים קליל לגדות החצבאני.
ניתן גם להשכיר קלאב קאר לנסיעה באזור או להזמין
סדנת אפייה חווייתית עם שלומית השפית שלנו.
 - 14:00לקראת החזרה הביתה תיסעו לטייל באחת
מעשרות שמורות הטבע היפייפות שנמצאות פה
באזורנו.
** הלו"זים הם המלצה בלבד וניתן להוסיף ,לשנות או
להוריד לפי ראות עיניכם.
הצעות מחיר ינתנו בהתאם לגודל הקבוצה
ולפעילויות הרצויות.

ספא וטיפולים | מתחם ספא
המשלב את הטבע שכל כך
מאפיין את כפר הנופש.
חלונות ענק לכיוון מטעי הפקאן והשזיף ,בריכות
רחצה חמות וקרות ,בריכות נוי יפייפיות ופינת
חליטות צמחים גליליות .מחלונות הספא ,תוכלו
לראות את החרמון ורמת הגולן.
מתחם הספא כולל:
 ג'קוזי ענק
 בריכת זרמים חמה
 סאונה פינית
 בריכת שחייה חיצונית
 גינה גדולה עם פינות ישיבה מרווחות

ניתן להזמין עיסויים באורכים שונים.
סוגי העיסויים:
 שוודי
 אבנים חמות
 ארומתרפיה
 רפלקסולוגיה
*בטרם שימוש במתקני הספא ,יידרשו האורחים
לחתום על הצהרת הבריאות

לינה | מתחם הנופש וילה
ויטראז' כולל  9יחידות אירוח
מפנקות ואלגנטיות מ־ 3סוגים
בתי נופש  7 -בתי נופש המתאימים לעד
 5נפשות.
בתי הנופש בנויים ממבנה דו־קומתי ,שבחלקו
התחתון ישנו חדר שינה עם שתי מיטות יחיד,
שירותים ומקלחת ,סלון קטן ,טלויזיה ומטבחון
מאובזר ,ובחלקו העליון ,שהוא קומת הגלריה,
חדר שינה זוגי עם טלויזיה ,שירותים ומקלחת.
מחוץ לוילות ניתן למצוא מרפסת מרווחת הפונה
לגינה קסומה עם מדשאה פרטית ,פינת ישיבה
ל־ 6אנשים ,ערסלים וג'קוזי פרטי.

סוויטת אורן  -סוויטה אחת המתאימה לעד 3
נפשות.
הסוויטה כוללת חדר שינה גדול עם מיטה זוגית
גדולה ,פינת טלוויזיה וכורסאות ,מקלחת גדולה
עם ג'קוזי ,פינת אוכל ומטבחון מאובזר.
מחוץ לסוויטה ישנה חצר פרטית מרווחת,
מבודדת ומרוחקת יותר מיתר יחידות האירוח עם
פינת ישיבה ונדנדות.
יחידת אירוח רימון  -יחידת אירוח המתאימה
לעד  5נפשות.
מבנה חד-קומתי ,עם שני חדרי שינה ,בצמוד
לכל אחד מחדרי השינה ישנם חדר שירותים
אחד וחדר מקלחת אחד ,ועוד ישנם בסוויטה
פינת טלוויזיה ,כורסה ,מטבחון מאובזר ומרפסת
פרטית.
המרפסת פונה אל מדשאות רחבות ידיים ,מעליהן
עץ תות גדול וצמחייה עבותה.

תפריטים | ארוחות בוילה ויטראז'
תפריט ארוחת בוקר – בופה עשיר הכולל;
 סלטים :מגוון סוגי סלטים  -ירקות קצוצים,
ירקות קלויים ,חציל בטחינה ,עדשים ,בורגול,
סלק ועוד.
 גבינות 5 :סוגים של גבינות רכות 2 ,סוגי גבינות
קשות ,חמאה בטעמים.
 אומלטים :ביצים קשות ואומלטים עם מגוון
תוספות (עשבי תיבול ,בצל פטריות ועוד)
 לחמים 3 :סוגי לחמי הבית  -בגט ,לחם אגוזים
ולחמניות אפויות עם בצל או חמוציות
 קינוח :ריבות מדהימות תוצרת הבית ,עוגות
ועוגיות.
 שתייה :קפה איטלקי איכותי ,חליטות צמחים,
מיץ טבעי סחוט (בעונה)

תפריט ארוחת דגים  -ארוחה בהגשה לשולחן;
 דגים (לבחירה מראש) :פילה סלמון ,דג דניס
שלם ,דג פורל שלם.
 תוספות :שעועית ירוקה ,אורז חגיגי ,ירקות
שורש בתנור ,קציצות עדשים.
 סלטים :חציל בטחינה ,סלט ירקות ,סלט ירוק.
 לילדים :שניצל דג וצ'יפס.
 3 סוגי לחם באפייה ביתית ומטבלים.
 קינוח :פירות העונה ,עוגה.
 שתייה :מיץ תפוזים ,לימונדה ,כוס יין לבן.

תפריט ארוחת פסטה חלבית
 סוגי פסטה (  2לבחירה) :פטוציני ,פנה ,רביולי
גבינות/בטטה ,לזניה (תוספת תשלום).
 סוגי רטבים :אלפרדו  /בטטה וחלומי  /שמנת
פסטו  /רוזה  /עגבניות.
 תוספות :חציל בטחינה ,סלט ירוק ברוטב
ויניגרט ,סלט ירקות קצוץ ,סלט עדשים 3 ,סוגי
גבינות קשות איכותיות ,פוקצ'ה ומטבלים.
 קינוח:פירות העונה ,עוגה.
 שתייה :מיץ תפוזים ,לימונדה ,כוס יין לבן.

גינת ירק | פרוייקט הקיימות של
וילה ויטראז'.
בגינת הירק ,אנחנו מגדלים ירקות המשמשים את
בית הקפה .הירקות גדלים באופן אורגני וללא
ריסוסים כימיים .דישון הגינה נעשה באמצעות
פסולת אורגנית שנאספת במטבח ופחי הפסולת
האורגנית בכל חדר.
** פעילות חינמית  -ללא תוספת תשלום

פעילויות יצירה
יעלי ,ציירת ותרפיסטית באמנות ,מאמינה ביכולות
וביצירתיות הטבעית של כל אחד .בתיאום אתכם
היא תספק מרחב פתוח המאפשר תהליך יצירה
אישי עם מגוון חומרי יצירה וציור.
** פעילות חינמית  -ללא תוספת תשלום

סדנת אפייה | חוויית אפייה,
יין ומוזיקה עם שלומית
הקונדיטורית של וילה ויטראז'.
אנחנו מזמינים אתכם לסדנא המשלבת אפייה של
עוגות שמרים ופוקאצ'ות.
בסדנא תלמדו כיצד להכין עוגות ופוקאצ'ות
מתחילת התהליך ועד סופו ותקבלו מתכון מפורט.
בחלקה האחרון של הסדנא ,נוציא מגוון ממרחים,
גבינות וירקות הגדלים בגינת הירק האורגנית של
וילה ויטראז' לסעודה מעשה ידינו!
האירוח מלווה מוזיקה איכותית ויין.
עלות הסדנא –  140ש"ח למבוגר |  75ש"ח לילד.
מינימום  8משתתפים או משתתפות

טיול רייזרים | חוויה אתגרית
טיול רייזרים הוא טיול מאתגר ומהנה .בסיס
הרייזרים נמצא בצומת כח (בדרך לוילה ויטראז').
הטיול אפשרי על בסיס כלי רכב זוגיים או כלי
רכב לרביעייה .הטיול באורך שעה וחצי באיזור
רכס רמים ועמק החולה.

טיול אופניים | רכיבה לאורך
נחל החצבאני
טיול האופניים ,יוצא משערי וילה ויטראז' היישר
לנחל החצבאני ,הטיול נעשה בליווי איש צוות של
וילה ויטראז' .בדרך נפתח "פק"ל קפה" עם עוגיות
ופירות העונה.

סדנאת יוגה | להתחיל את
היום ברגיעה
שיעורי יוגה מרגיעים ומיוחדים לכל הרמות
והגילאים ,נעשים על ידי מדריכות ומדריכים
מהאזור.
מומלץ מאוד לעשות את השיעור בשעות
הנעימות של הבוקר או בשעות השקיעה.

יוגה צחוק | חוויה של
שחרור וכיף
סדנת יוגה צחוק היא סדנה שמטרתה ליצור
אווירה של צחוק ,שחרור וכיף טהור!
הסדנא נעשית במתחם החאן.

צוות ויטראז ישמח לבנות לכם
את החוויה שלכם  -יום כיף
קבוצתי או בילוי משפחתי.
עם שפע פעילויות באתרי הגליל והגולן.
לצד בילוי בספא ויטראז ,טיול אופניים גלילי
וארוחות טעימות מתוצרת הגליל.
בברכה ,יובל – מנהל שיווק
yuval.vitrage@gmail.com | 050-2727336 | 04-6950893
*המצגת נבנתה ע"י חברת זזים ברשת

