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 בגולן 2019אירועי בציר 

 שלושה אירועי בציר יין ומוזיקה ביקבים האיכותיים והמובילים:-ספטמבר בגולן  

 מסיבת בציר של יקב רמת הגולן-  12.9

 אירוע היין השנתי של יקב "טרה נובה" 13.9

 חג בציר ביקב אסף-  20.9

 

ים אקלהאי בזלת, תנהבו אדמת ידוע כחבל ארץ הם כבר מזמן סמל לאיכות בארץ ובעולם. הגולן   יינות יקבי הגולן

יקבים בגדלים שונים אשר  18-אזור זה להיות אידיאלי לגידול ענבי יין איכותיים. בגולן פזורים כגבוה תורמים להו

ים במרץ לבצור את הענבים ולהתחיל מייצרים יין. עונת הבציר מתרחשת בין החודשים יוני לספטמבר וביקבים עובד

 לאורך השנים השתרשה מסורת של אירועים אשר חוגגים את הבציר. לייצר את היין של השנה הבאה. 

 האירועים אשר יתקיימו בשבועות הקרובים בגולן:  להלן

 

 

 מסיבת בציר של יקב רמת הגולן  -12.9

יקב רמת הגולן במסיבת טבע שכולה יין בלב  מה?

כרם מיצר. הופעה של טרנטה גרוב מאשיין, 

 DJ Darwishדלית רצ'שטר ולקינוח  DJמסיבה עם 

Vs Tania . 

, פתיחת בקבוקים בשעה 12.9חמישי   מתי?

21:00  

ניתן  לאדם והכוס מלאה כל הערב.₪  95כמה? 

₪,  120לרכוש כרטיס משולב עם הסעה בעלות 

צומת הגומא, צומת צמח, מרום  -יציאה מהתחנות

 גולן. 

  כרם מיצר, דרום רמת הגולן   איפה?

 wineclub@golanwines.co.il 04 |-04 | 6963588-6968447לפרטים: 

. במקום: חניה הצטיידו בלבוש חם ונעליים סגורות -המסיבה תחת כיפת השמייםבלבד.  18כניסה מגיל  הערות:

 נשק, בע"ח רחפנים וזכוכיות אסורה. הכניסה עם ., דרך נגישה, שירותים נגישים, רחבת ריקודיםנגישה

  https://eventbuzz.co.il/lp/event/harvestpary2019לרכישת כרטיסים<<<< 
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 אירוע היין השנתי של טרה נובה -13.9

. הגולן רמת של מקומית הכי באווירה השנתי היין אירוע האחרונות בשנים ביקב היין אירועי מסורת כמיטב מה?

, 2016" בציר 14השקת היין "חבית  בתכנית

טעימת אורך ליינות "בראשית", ארוחת צהריים 

 .אמן אורחו בשרית מקומית הישר מהמעשנה

  11:00-, החל מ13.9שישי   מתי?

 לאדם ₪  100כמה? 

 מושב כנף, דרום הגולן     איפה?

 050-4478378|  054-3993514לפרטים: 

לץ לרכוש מספר מקומות מוגבל. מומ הערות:

 .כרטיסים מראש

 http://bit.ly/2TWkA63 כרטיסים<<<< לרכישת

 

 

 

 בציר ביקב אסף חג -20.9

משתה חגיגי של יינות היקב לצד מיטב האוכל  ?מה

המשובח של דידי, בשרים של דותק'ה, מוזיקה חיה עם 

. כרטיס הכניסה ועוד"הטברנה של ינוקיס", ריקודים 

 כל, כיד המלך ועד בלי די. הכולל את 

 ועד השקיעה 13:00-, החל מ20.9שישי   מתי?

 ( 6.9במכירה מוקדמת עד ₪  175)לאדם ₪  200כמה? 

     91על כביש קדם כפר היין,   איפה?

 יקב אסף " –בפייסבוק לפרטים: 

Assaf Winery"  |3915552-054  |www.assafwinery.com  

  מספר המקומות מוגבל  הערות:

 https://ticks.co.il/e/9asF7IY4S81 לרכישת כרטיסים<<<<
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