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יובל מקסים של נחל כזיב בקרבת המושב עבדון. המסלול בחלקו מוצל ומתאים
לכל המשפחה. נרשום בוויז - חניון עין חרדלית ,נחנה בחניית העפר נבחין
בתחנת השאיבה של 'מקורות' ונתחיל ללכת מזרחה. לבחירתנו במים הרדודים

או בשפת הנחל ,עד אשר נגיע כעבור 10 דקות לבריכה המרכזית.

עין חרדלית
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עקבות חציבות מקומיות, מחצבה מקומית התמלאה במי תהום והפכה ממש
לאגם נסתר בין ההרים-מחזה שלא כדאי לפספס. ניתן לרשום בוויז - האגם
הנסתר יחיעם. נחנה בשטח ומשם נלך דרומה לעבר המאגר. שימו לב -לא

מוצל ומומלץ להצטייד בשמשיה או צלייה.

מאגר מחצבת געתון

שמורת הטבע של רשות הטבע והגנים משמרת נופי ביצות ומקורות נחל, בשמורה נלך בין ביצות 
ומקורות מים העשירים בצמחיה ועופות מים מרהיבים, נגלה תצפיות נוף ומסלולי טיול .

חוויה נפלאה לכל המשפחה עם מספר נקודות טיול ולוקיישנים חווייתיים של הטבע. 
בהרשמה מראש בלבד באתר של רשות הטבע והגנים.

עין אפק

נמשכת כ 6 ק"מ -מחוף אכזיב ועד ראש הנקרה ,מותאמת לעגלות, שימו לב
שללא צל. מומלץ ברכב ולעצור בכל נקודה בה רוצים. המסלול מתחיל בגן

לאומי תל אכזיב ועובר בהמשכו במקומות יפים כמו גשרי אכזיב, שפך נחל בצת
ומסתיים בנקרות ראש הנקרה עם אתר התיירות בו ניתן לבחור באטרקציות

רבות לכל המשפחה.

טיילת תל אכזיב 

בפארק אדמית המטופח ע"י קק"ל נמצא שלל פינות עם מצפורים יפים, פינות
לפיקניק ואף מסלולי טיול קצרים. הלוקיישן שללא ספק הוא המוכר והמומלץ
מכל הוא פלא העונה לשם מערת קשת -שהיא בעצם קשת ענקית שנותרה
תלויה אחרי התמוטטות של שאר חלקיה. נוכל לרשום בוויז - פארק אדמית
ושנגיע לפארק ניסע לחנית הפארק המרכזית .משם כ 8 דקות הליכה לפי

השילוט עד לנקודת צפייה על המערה.

מערת קשת



בקצהו הצפוני של קיבוץ איילון מסתתר לו נחל בצת -טבול בחורש גליל ובעצים
מכל עבר  .לנחל הצפוני ביותר בארץ נגיע כאשר נרשום בוויז - קיבוץ איילון,
נכנס לקיבוץ ולפי השילוט נגיע לחניה הסמוכה לתחילת המסלול. נראה מולנו
שער נעול שילדו שביל מעבר להולכי רגל .נרד למטה כ 800 מטרים עד לשילוט
שמורת הטבע נחל בצת. שם נוכל להמשיך לכיוון עיינות כרכרה בסימון שבילים
כחול לבן ,לטבול ולחזור חזרה באותה הדרך-כעת עלייה -כושר בסיסי בלבד

רצוי אך הכרחי פה!

טיול לנחל בצת
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בטיילת העיר הוארכה לאחרונה וכעת היא מחברת את החלק של אזור שדרות
הגעתון לרצועת החוף הצפונית .אורכה הוא כ 2 ק"מ ובה מסלולי אופניים,
ספסלים לנוף הים ,פינות מוצלות ומתקנים לילדים. בוויז - הטיילת החדשה

נהריה

הטיילת הצפונית בנהריה

גן בוטני זואולוגי נהריה

 גן קסום המאפשר צפייה בבעלי חיים בלב הטבע בגן במראות שמזכירים את
חייהם האמיתיים בטבע בחוץ. הגן מתפרס על פני שטח גדול הכולל ספסלים,
מדשאות, מתחמי פיקניק ,פינות ליטוף ,צפריה ומגוון ענק של בעלי כנף, ובעלי

חיים כגון שפני סלע, חזירים, צבים דגים ועוד. בוויז - גן בוטני זואולוגי נהריה.
 

 

 

 

 

חופשה מהנה!
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