MEROM GOLAN

המלצות לטיולים ומעיינות בסביבה
טיולים עצמאיים ,מעגליים לכל המשפחה .את כל המסלולים ניתן למצוא באינטרנט ובווייז.

טיולים לכל המשפחה )דרגת קושי קל(
הג'ובה הגדולה

מסלול קל ונוח ביער אודם הקסום .הנתיב סלול ומונגש ומוביל עד למכתש ) 10דקות הליכה( ,תופעת טבע ייחודית
בעולם .למעוניינים במסלול ארוך יותר  -ניתן להקיף את ה"ג'ובה" העגולה בשביל מטיילים המתחיל בנקודת התצפית
וחוזר אליה.

מצודת נמרוד

מצודה מרשימה בצפון הגולן המשלבת נוף מדהים וסיפור היסטורי מופלא .האתר הינו גן לאומי ובתקופת הקורונה יש
לתאם הגעה מראש .משך הביקור עד כשעתיים.

נחל סער

מסלול הליכה נוח וקל הצופה אל מפל סער המפורסם )יבש בקיץ( ואף עובר מעליו בגשרון בנוי .ניתן לקנח במטעמים
ופירות האזור הנמכרים בדוכנים ביציאה .משך הסיור כ 20-ד'.

טיולים לכל המשפחה )דרגת קושי בינונית(
מסלול רטוב בנחל ג'ילבון

ירידה מאתגרת בשביל מסומן אל קניון נחל ג'ילבון והליכה בתוואי נחל איתן אשר רובו מוצל ומלבלב .ניתן להגיע עד
לתצפית מפל ג'ילבון )השני בגובהו בארץ( ומשם לחזור לעלות בשביל מסומן למסלול המעגלי ע"מ לחזור לרכב .אזהרה
 -לא להמשיך מעבר למפל ג'ילבון.

תל קצע'א )הר אודם(

חונים על אדמת כורכר ליד שלט "שביל הגולן" וחוברים למסלול הליכה מעגלי על שביל מסומן בצפון יער אודם .עליה
לראש תל געשי בתוך יער אלונים עתיק המסתיר בחובו צמחיה מיוחדת ובונקרים סורים מימי מלחמת ששת הימים .ניתן
לקנח בארוחה דרוזית בכפר ׳מסעדה׳ הסמוך.

נחל יהודיה  -המסלול החדש

מסלול יבש העובר דרך מבנים עתיקים ויורד בתלילות עד למפל ובריכת מים מהממים ביופיים .ניתן לשחות במים
הצלולים ולהצטנן היטב לקראת העלייה בדרך חזרה .דרגת קושי בינונית .יש להצטייד במים לשתייה .התחלה המסלול
בשמורת חניון יהודיה .יש לתאם מראש.

יקבים בצפון הגולן
יקב תל שיפון קיבוץ אורטל

שעות פתיחה :חמישי  ,22:00-10:00שישי  ,10:00-22:00שבת  | 10:00-18:00טלפון .050-3566578
סלי פיקניק ומפגשי יין עם פלטת גבינות.

יקב פלטר קיבוץ עין זיוון

שעות פתיחה :שישי  10:00-17:00שבת | טלפון .077-9100355
טעימות יין עם פלטת גבינות הכל תוצרת המקום.

יקב הר אודם מושב אודם

שעות פתיחה :שישי  10:00-16:00שבת סגור | טלפון .052-6881110

יקב בזלת קדמת צבי

שעות פתיחה :שישי  10:00-18:00שבת  ,10:00-18:00בכניסה רוכשים כוס יין או בקבוק.

מעיינות במרכז  -צפון הגולן
עין מוקש

מעין בצפון הגולן סמוך לקיבוץ עין זיוון שצורתו עגולה כבאר בקוטר של כ 6-מטרים סביבו ספסל אבן ומדרגות אבן
צרות היורדות אל המים .יש חניה מסודרת ושביל נעים המוביל אל המעין בהליכה קלילה של חמש דקות ,המים צלולים
ומרעננים אך אין צל סביב המעין .כדאי לדעת שהמים עמוקים מאוד וגם קרים מאוד ,שמרו היטב על הילדים.

עין תינה  -עין נוטרה בגולן

טיול רגלי של  5דקות עד לבריכת המים הנוצרת ממי מעין זורמים ממורדות הגולן .מהבריכה ניתן לטייל אל מקור המים
)הלוך ושוב( ,חלק זה מתאים לילדים מגיל  6או  .7ליד הבריכה צל בשפי ושולחנות פיקניק.

עין דבשה )מתאים מאוד לילדים קטנים(

מסלול נוח להגעה מצפון רמת הגולן ,המשלב שמש עם צל ,יבשה ומים ,חול ופריחה ססגונית ,באוויר הצח של רמת
הגולן והגליל העליון .בוויז עין טינה ,חצי קילומטר אחרי הכניסה למסלול עין תינה מגיעים אל מגרש החנייה מוקף
צמחייה עבותה .משאירים את הרכבים ויוצאים רגלית אל המסלול הקצר ,הקל והנוח להליכה .אל הרכבים חוזרים
באותה הדרך כך שאין צורך בהשארת רכב נוסף במקום אחר .מתאים מאוד לילדים קטנים.

עין תות  -סכר אניעם

סמוך לכפר האמנים אניעם ,סכר הנמצא על אפיק של נחל עיט ,עוצר את מימיו בתוך בריכת בטון ,שעומק המים בה כ-
 1.5מטרים .לצד הבריכה עצי אקליפטוס ומקום לפיקניק ואוהלים .שימו לב :הבריכה לא תמיד מלאה כיוון שלעיתים
פותחים את הסכר .עוד באזור :כפר האמנים אניעם ותצפית אל מפל עיט.

