
 
 -ונהנים מההצעה המיוחדת בחודש אוגוסט Grand Massif 4Ψ יוצאים עם כל המשפחה לחופשת קיץ במועדון

שילוו את ילדיכם בפעילויות טבע ויצירה, פיקניקים וערבי קמפינג ופעילויות ספורט המותאמות לפי  * מדריכים ישראלים במועדוני הילדים
בה תוכלו לסייר באופן עצמאי באתרי התרבות, לשבת בבתי הקפה והמסעדות על גדת  *הציורית אנסילעיירה  הסעה מאורגנת -גיל, וגם

.אגם אנסי המפורסם ולבקר בחנויות ובוטיקים עם תוצרת מקומית  
 19.8-ו 12.8עם טיסות קלאב מד ישירות לג'נבה בשני תאריכי יציאה 

 

בהרי האלפים גלו את ההצעה מיוחדת לחופשת קיץ משפחתית מושלמת   

 

 

 

 

 

 

 

 

   !הצעה מיוחדת בחודש אוגוסט  מדריכים ישראלים במועדוני הילדים

בכל מועדוני הילדים מחכים לקטנים )וליותר גדולים( שפע פעילויות, משחקים וטיולים חווייתיים 

 -בטבע ברחבי הנוף ההררי והירוק המקיף את המועדון. בקבוצות לפי גילאים ובליווי מדריכי ה

G.O ילמדו על סוגי בעלי החיים השונים, כיצד ניתן לזהות את סוגי הצמחים הייחודיים , הילדים

לסביבה רק על ידי מגע ואילו מהם אפילו אכילים! יחד יבנו הילדים מבצרים מחומרים שימצאו 

בטבע, יערכו יחד פיקניקים באוויר הפתוח ואפילו ייצאו לסיורי ערב עם רדת החשיכה. הילדים 

כלו גם להתנסות בווייקבורד באגם הקרוב למועדון ובפעילויות ספורט אתגרי הבוגרים יותר יו

 כמו אומגה, טיפוס הרים ועוד )פעילויות אלו בתשלום נוסף(.

את הפעילויות  ישראלים G.Oמדריכי ילוו  8-27.8בין התאריכים  ובאוגוסט הצעה מיוחדת!

(, הכלולים  11-17( והג'וניור קלאב )גילאי 4-11השונות במועדוני הילדים המיני קלאב )גילאי 

 בחבילה.  

במועדוני הילדים פטיט קלאב ובייבי קלאב שאינם כלולים בחבילה )בתשלום נוסף ובהרשמה 

 הנרשמים. תהיה מותנית במספר 8-27.8מראש(, נוכחות המדריכים הישראלים בתאריכים אלו 

 

 !הצעה מיוחדת בחודש אוגוסטהסעה לעיירה הציורית אנסי 
צאו לביקור קסום בעיירה האלפינית אנסי המכונה "וונציה של האלפים" בזכות תעלות 

חזור, משך -אוגוסט יוצעו שני מועדים להסעה )הלוך . בחודשהמים החוצות את רחובותיה

הנסיעה לכיוון כשעה( לעיר הציורית והמסוגננת. באנסי תוכלו לסייר באופן עצמאי ולטייל 

בין בתי האבן מתקופת ימי הביניים בהם שוכנות חנויות בגדים ומזכרות, לטעום מעדנים 

סי היפהפה, לרחוץ באגם  מקומיים בבתי קפה קטנים והמסעדות המשקיפות על אגם אנ

 ם.וליהנות מפעילויות ספורט ימי, ובנוסף ישנם אזורי קניות של מותגים בינלאומיים מוכרי
עם שפע של אטרקציות, תרבות והיסטוריה, העיירה המפורסמת היא יעד חובה לכל מי  

 !שנמצא באזור

   .20.8-בו 13.8-ב -שני המועדים בהן תצא ההסעה המאורגנת מהמועדון לאנסי ובחזרה
ותחזור למועדון  דמותוקהמ בשעות הבוקרדון לאנסי ההסעה באוטובוסים תצא מהמוע

 .ויהיו שינויים בתאריכי ההסעהן הסיור בעיירה הינו עצמאי. ייתכ .אחר הצהרייםבשעות 

 



 

 

 

   פעילויות בטבע לכל גיל במיוחד למשפחות
 לזמן איכות אמיתי 

 
הרי האלפים בקיץ הם הסביבה המושלמת לחוויות משותפות לכל המשפחה, ויחד תוכלו למצוא פעילויות 

 רקע נופים מדהימים של הטבע העשיר והייחודי של ההרים.המותאמות במיוחד למגוון גילאים, על 

המועדון מציע מסלול חצי יומי מודרך ברמת הליכה קלה, במיוחד למשפחות עם ילדים קטנים. ניתן גם 

 לשאול במועדון מנשא לתינוק!

בנוסף, ישנו מסלול אתגרי למשפחות, פיקניק גדול לכל האורחים, ארוחת ארבע בטבע, טעימות של  

 ים מקומיים.מוצר

זה הזמן והמקום להתחבר מחדש לטבע וגם אחד לשני, וליצור יחד רגעים קסומים באווירה רגועה 

 .ונינוחה

 

   מסלולי הליכה ואופניים עם הדרכה מקצועית

 מגוון פעילויות הכלולות בחבילה 

 
 מסלולי הליכה מודרכת

חשבתם פעם איך נראים הרי האלפים כשהשלג נמס? גלו את הפסגות הירוקות המרשימות במגוון 

מסלולי הליכה כולל מדריכים מקצועיים שיחשפו בפניכם את העושר והיופי של האזור המיוחד הזה. 

מסלולי מפלים ואגמים, החי והצומח, תרבות ותוצרת  -מסלולי ההליכה היפהפיים מחולקים לפי נושאים

ועוד. מרמת מתחילים ועד מטיבי לכת, ליום שלם או  Trailמקומית, בוטניקה של הסביבה, מסלולי ריצה 

 חצי יום, המדריכים שלנו עומדים לרשותכם! 
 

 היעזרו במסלולים הייעודיים שלנו! רוצים להיות עצמאיים בשטח? 

ובחרו את אחד ממסלולי הטיולים הייחודיים של קלאב מד,  My Club Med Guideהורידו את היישום 

שעות, פותחו  4דקות ועד  30ליציאה מהמועדון. המסלולים המוצעים במגוון רחב של רמות מאורך של 

על ידי מדריכי קלאב מד המקצועיים, שמכירים את סביבת המועדון באופן מושלם. היישום פועל גם 

 פועל וילווה אתכם לאורך השבילים! GPS-ת המסלול הבאופן לא מקוון, כאשר לאחר הורד

 

 רכיבת אופניים מודרכת
מסלולי רכיבה מרהיבים ועם הדרכה מקצועית בהרים ובעיירה הסמוכה למועדון. בואו לחוות את הטבע 

  -דרגות הקושי  3-המופלא במלוא הדרו תוך כדי רכיבה אתגרית. כל מסלול מותאם במיוחד לאחת מ

מים או מיומנים, לאלו שרוצים לאתגר את עצמם ולאלו המחפשים טיולים קלילים מתחילים, מתקד

 ונינוחים.

 8בחלק מהאזורים כלולה גם ההגעה למסלול הרכיבה ברכבל, וכן ציוד מגן. ההשתתפות בפעילות מגיל 

 ומעלה.

 

 רכיבת היכרות מודרכת בטבע על אופניים חשמליים! -הצעה חדשה העונה

 למעוניינים ברכיבות נוספות, הפעילות מוצעת בתשלום נוסף. 
 

 ימים בשבוע 6הפעילויות מוצעות 

 יש להירשם לכל פעילות יום לפני

 A LA CARTEפעילויות 

 בתשלום נוסף מגוון פעילויות  

 
הסביבה האלפינית בקיץ מציעה מגוון רחב של פעילויות ספורט אתגרי וחוויתי בתשלום 

 תוכלו להזמין במועדון:נוסף, אותן 
ראפטינג, טיפוס הרים, רכיבה על סוסים, גולף, מצנחי רחיפה, ווייקבורד באגם, טיול 

 טרקטורונים ועוד...
 גלו את הצד ההרפתקני שבכם!


