אביב

על

הכנרת

אחת התמונות האופייניות לישראל היא
תמונת הכנרת או "ים הגליל" כפי שנקרא
בעולם ומה יפה ממנו בעונת האביב,
כשהכל ירוק סביב ,הפריחה בעיצומה
והכנרת עולה ,ממיי הנחלים הזורמים אליה...

איפה אתם בפסח?

בחג הפסח המתקרב יחגגו בנוף גנוסר אורחים
מרחבי הארץ והעולם סדר מסורתי מרכזי כהלכתו.
כמדי שנה נערך צוות המלון במקביל גם לחגיגה

צילומים :אורי אקרמן

בתיירות נוף גנוסר מכוונים לטעם הישראלי
ומציעים מגוון אפשרויות לנופש מותאם לכל
המשפחה .חופש אביבי בתיירות גנוסר על שפת
הכנרת פרח של מקום!
החורף המבורך שפקד אותנו השנה ,הביא לעליית
מפלס הכנרת .הדבר משמח את משק המים
הישראלי ואת חובבי הימה שלנו ,חובבי הטבע,
הספורט ,הצלמים ,הדייגים ,השחיינים ,הבליינים
ומי לא ....מיי השלגים והנחלים זורמים בשצף אל
הכנרת ,מעשירים את הצמחייה וחיי בעלי החיים
וכידוע מפלס הכנרת מסמל את מפלס מצב הרוח
הלאומי ,כשהוא עולה ,כולנו מחויכים.
מתחם התיירות של קיבוץ גנוס ,ר נושק לכנרת
ונפרש על פני  40דונם של מרחבים ירוקים לצד
חוף ים פרטי :למעלה מחמישה עשורים של צמיחה
ופיתוח ,מייצרים חוויית אירוח המשלבת עכשוויות
מעודכנת ואווירה כפרית ארצישראלית.
תיירות נוף גנוס ,ר מציגה בגאווה את המלון ואת
כפר הנופש (הווילג') 245 :חדרים מפנקים ומרווחים
וסוויטות מפוארות ,חלקם משקיפים לכנרת
ומעוצבים בטוב טעם ובמיטב הציו .ד תנופת הפיתוח
והתחדשות המלון נמשכת במרץ ,לאחרונה הסתיים
שיפוץ מלא של  22חדרים נוספים ,אולם משחקים
וקבלת פנים חדש הוקם לטובת האורחים לצד
אולם משחקי הילדים שקיים זה מכב .ר
על הצד הקולינרי במלון מנצח בגאון השף גיל גרין,
שף ותיק ומוער .ך מטבח המלון מגיש לאורך כל
ימות השנה ,היצע גסטרונומי עשי ,ר ארוחות מגוונות,
תפריטי קונספט ,מבחר מנות ייחודי ומשקאות
במזנון חופשי .אורחי המלון ייהנו ממטעמי המטבח
הישראלי ומאכלי עמים ,לצד מטעמי קונדיטור

משובחים.
מזג האוויר הנעים והאביב שניבט
פה מכל פינה ,הופך את מתחם
הקומזיץ ,שהוקם על החוף ,מוקד
לערבי שירה ובילוי סביב המדורה.
מרשמלו לילדים ,מטעמי קדרה
"פוייקה" למבוגרים ועוד מטעמים
ופעילויות קולינריות בניצוחו של
השף גרין שמתמחה ומוביל בתחום.
תיירות נוף גנוסר מציעה לאורחים מופעי מוזיקה
ובידו ,ר הרצאות ,הפעלות ,סיורי טרקטו ,ר סיורים
רגליים ברחבי הקיבוץ ומועדון ילדים .חובבי הספורט
ואוהבי החיים הטובים ימצאו במלון מגוון אפשרויות
בילוי ,מבריכת שחייה צמודה למלון ורצועת חוף
פרטית מוצלת עם אפשרויות לפעילות ימית מגוונת,
בפסח תיפתח עונת הרחצה במלון לטובת האורחים.
בשטח המלון מגרשי טניס ,אולם כדורסל ,קט רגל,
ביליארד לצד מרחבים מוריקים .טיילת מקסימה
מקיפה את המלון לאורך נחל צלמון ,עם פינות
ישיבה ומסלול הליכה/ריצה משולט העובר דרך
שדות הקיבוץ ולאורך שפת הכנרת.

משפחתית של כמה סדרים פרטיים המתקיימים
בו-זמנית .בימי החג יוגש לאורחים אוכל כשר
למהדרין (ללא חשש קטניות) ,מה שמאפשר תמהיל
אורחים מגוון הכולל תיירים יהודים ונוצרים וכן קהל
ישראלי שומר מסורת ,דתי וחילוני .חוף הים הציורי,
כרי הדשא הירוקים והגינות המלבלבות בגנוסר
מהווים תפאורה מושלמת לחג האביב!
מידי שנה מתקיימים במלון פסטיבלי מוזיקה שהפכו
לשם דבר :פסטיבל "סולם יעקב" למוזיקת עולם,
מהווה מוסד לאוהבי הז'אנ .ר "מחזירים את הרעש"
לזכרו של החייל גיא בוילנד ז"ל שנפל בצוק איתן,
אירוע ייחודי שנתי אליו נוהרים חובבי רוק .בנוסף,
המלון משמש בית לכנסים מקצועיים רבים ביניהם
"כנס גנוסר" למקצועות הספורט וכן כנסים פרטיים
וציבוריים אחרים.
מחלקת האירועים של תיירות נוף גנוסר נערכת
לעונת אירועי קיץ עמוסה ,והצוות יהפוך כל אירוע
לבלתי נשכח וייחודי .כל אירוע נתפר למידותיו
המדויקות של המזמין מתוך ניסיון רב שנים ,יצירתיות
ורצון להגשים לכל חוגג את חלומו הפרטי .יתרון
נוסף הוא האפשרות להמשיך את החגיגה בחדרי
המלון או במתחם האוהלים בחורשת המלון.
רוני מנו ,ר מנכ"ל תיירות נוף גנוסר שבעברו ניסיון
רב בניהול תיירות מציין בסיפוק" :המלון מזוהה
כבר שנים רבות עם איכות בלתי מתפשרת ,דבר
המושך תיירים מרחבי העולם ,כמו גם ישראלים
רבים ,להגיע שוב מדי שנה לנוף גנוסר וליהנות
מהשירות האישי ומהיחס החם והאדיב ,כמו גם
ממלון שכל הזמן ממציא את עצמו מחדש".
בנוף גנוסר מרגישים את האביב בכל פינה וזה
הזמן לחופשה ישראלית על הכנרת .
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