בואו לחוות את הטבע האורבני
של תל אביב על אופניים
המסלול ,מרכז פעילות האופניים הגדול בתל אביב,
מזמין אתכם ליום עשיר בתוכן של ספורט ,טבע וקיימות
במקומות שמעולם לא ידעתם על קיומם.

אנחנו מבטיחים לכם חוויה בלתי נשכחת
והערך המוסף – תזכו לתרום לפרויקט
"המסלול ,דרך האופניים למטרה" למען ילדים
ונוער בסיכון להמשיך לפעול!

נרכוב בין פינות החמד בפארק הירקון; משבע טחנות,
דרך מרכז הצפרות בראש ציפור ,גן הסלעים והגן
הטרופי .נכיר את בעלי החיים והצמחייה המגוונת וגם
את האומנות וההיסטוריה בפארק וסביבותיו .נגיע אל
חוף הים המרהיב של תל אביב ואפילו עד יפו העתיקה.
חצי יום בפארק ,זה כל מה שצריך כדי להתאוורר ,לחלץ
איברים ,לבלות זמן איכות ביחד ,לפרוק קצת מתח
ולנשום .השילוב של הפעילות הגופנית הקלילה ,עם
הרגשת הרוח המשחררת על הפנים ,וכל הירוק והכחול
מסביב יאפשר לכם להנות מחוויה קבוצתית מגבשת,
ממלאת מצברים ואנרגיות שיימשכו זמן רב אחרי שכל
הטוב הזה יסתיים.
"המסלול" שלכם יתחיל במרכז האופניים שלנו בלב
חורשה מוצלת בפארק הירקון ,צמוד לחניון גני יהושע.
נתחיל בתדריך וקבלת אופניים וקסדות ונצא לדרך בליווי
מדריך רכיבה מקצועי.
תוכלו לבחור את מסלול הרכיבה שלכם ולהוסיף אליו
ממגוון האטרקציות ברחבי הפארק .ואם אתם מתכננים
גם סדנה או ישיבה באווירה אחרת ,נשמח להציע לכם
לסיים את הכיף במתחם "המועצה לישראל יפה" עם
בראנצ' או ארוחת צהריים מפנקת במרפסת המסעדה
באווירה פסטורלית וירוקה ואפשרות לקבלת חדר
ישיבות מאובזר בכל הטכנולוגיה.

המסלול – דרך האופניים למטרה
סניף פארק הירקון ,סניף פארק דרום ת"א,
סניף ערד ,סניף קרית חיים
hamaslul.cycling@gmail.com | 03.6090006
www.hamaslul.com | www.hetzumatara.org
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מה אפשר להוסיף לרכיבה?
"חפש את המטמון" מסלול משימות וחידות במהלך סיור
הרכיבה מותאם למסלול הרכיבה שבחרתם.

מסלו לי הרכיבה שלנו
המסלול הירוק
המסלול משלב הדרכה באתרי טבע  ,קיימות וסביבה בפארק
ולאורך חופי תל אביב ביניהם הגן הטרופי  ,גן הסלעים  ,ראש
ציפור  ,שבע טחנות וחורשת האקליפטוסים

המסלול הכחול
המסלול משלב נקודות עניין השזורות בהיסטוריה של העיר תל
אביב בסביבות הפארק והחוף ביניהן אנדרטת בני דן  ,גשר
המכביה  ,נמל ת"א בדגש סטארט אפ ישראלי  ,ארובות רידינג
ולרוכבים מנוסים אפשרות להגיע עד בית האצ"ל ונמל יפו.

מתקני קפיצות התנסות אקסטרימית קלילה ומהנה במסלול
נדנדות ,מקפצות ו קורות עץ בגובה עד  40ס"מ במתחם המועדון ,
לתרגול ושיפור טכניקת ה רכיבה  .מתאים לסיור בכל המסלולים!

תפיסת עולם חווית קיימות אינטראקטיבית בוידאו  -ארט ,סרט
פנורמי ,תחנות צפייה אישיות ועמדות משחק אודות מהותן ועוצמתן
של התופעות הסביבתיות בארץ ובעולם .מתאים במיוחד לסיור אופניים
במסלול הירוק אבל לא רק!
החוויה האולימפית מסע מרתק ,מרגש ורב חושי בין רגעי הש יא
של המשחק ים האולימפיים ,סיור אינטראקטיבי בין  5טבעות
המציינות ,כל אחת ,מ מד חוויתי בנוש אי היסטוריה ,ישראליות ,עתיד .
מתאים במיוחד ל סיור אופניים ב מסלול הכחול אבל לא רק !
פארק החבלים  SKY TOWNהפארק מורכב מארבעה מפלסים
שמגיעים עד לגובה  24מטר ,הוא כולל  120אלמנטים אתגריים מגוונים
בדרגות קושי שונו ת  .מתאים לכל מסלולי הסיור!

המסלול האדום
קבוצות ברמת רכיבה טכנית גבוהה יוכלו לבחור ברכיבת שטח
מאתגרת כגון גבעת נפוליאון או רכיבה לכיוון מקורות הירקון.

בלון  TLVריחוף בכדור פורח בלב תל אביב המאפשר תצפית מהכי
גבוה שאפשר על הפארק ועל כל העיר .מתאים במיוחד לסיור אופניים
במסלול הירוק אבל לא רק!

מחירון סיורי אופניים
סיור רכיבה למשך שעתיים –  ₪ 100לאדם
המחיר כולל :אופניים וקסדה ומדריך מוסמך.
תוספות לסיור אופניים למשך חצי שעה עד שעה וחצי:
 מתקני קפיצות אופניים –  ₪ 10לאדם
 מסלול "חפש את המטמון" על אופניים –  ₪ 15לאדם
 תפיסת עולם –  ₪ 25לאדם
 החוויה האולימפית –  ₪ 35לאדם
 פארק החבלים  ₪ 55 – SKY TOWNלאדם
 טיסה בבלון  ₪ 65 – TLVלמבוגר ₪ 50 ,לילד
ניתן להוסיף ארוחה חלבית בעלות נפרדת ,לתכנן עצירה בנמל ת"א במסעדה
לבחירתכם או לקיים ארוחה במתחם מועדון "המסלול" (מתחם מקורה ומסודר
כולל מטבחון ושירותים).
הסיורים מתקיימים בקבוצות של  15-35רוכבים.
ניתן ליצור איתנו קשר לקבוצות גדולות יותר.
הסיורים מתאימים לגילאי  6ומעלה,
חובה לדעת לרכוב על אופניים ללא גלגלי עזר ולחבוש קסדה.
השתתפות בסיור מותנית במילוי הצהרה רפואית.

