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יקב שורק בית ספר לעשיית יין הוקם בשנת 1994 והוא אחד מיקבי הבוטיק הראשונים בארץ.

מאז הקמת היקב, פועל במקום בית ספר החולק מדי שנה עם מאות תלמידים את העולם 

המרתק של עשיית היין.

מתחם יקב שורק בית ספר לעשיית יין פותח את שעריו לקיום ימי עיון, פגישות צוות, ישיבות 

הנהלה וימי העשרה לעובדים.

המשתתפים ייהנו מסיור קצר ביקב הכולל כניסה לחדר חביות היקב והרמת כוסית.  

אווירה ייחודית וניחוחות היין יעטפו אתכם במשך שהותכם.

מומלץ לשלב פעילות העשרה למשתתפים. לבחירתכם: מגוון הרצאות בנושאים מעולם היין, 

סדנת טעימת יין ופעילות חווייתית בכרם. משכן היקב בקיבוץ נחשון - גישה נוחה מכל מקום 

)כ-30 דק’ נסיעה מתל אביב, סמוך לכביש 1 ולכביש 6(.

לקבלת הצעת מחיר ושריון מקום אנא צרו קשר טלפוני או שלחו מייל עם הפרטים הבאים, ואנו נצור 

עמכם קשר: שם החברה - שם איש קשר - טלפון - תאריך ושעה לשריון - מס’ משתתפים צפוי.

 * המחירון מתייחס למינימום 10 משתתפים | ניתן להוסיף בקבוק יין במתנה לכל משתתף
משתתפי האירוע זכאים ל-15% הנחה ממחירון היין, ברכישה ביום האירוע.

מחיר פירוט סוג הפעילות

 ₪ 80
 למשתתף + 

מע”מ 

אירוח באולם הרצאות/כיתה עד 4 שעות. 
 קפה/תה, מיץ רץ ועוגיות מתוקות/מלוחות.

סיור ביקב והרמת כוסית.

 - אירוח עד 4 שעות
- סיור ביקב

- הרמת כוסית

 ₪ 210
 למשתתף + 

מע”מ

אירוח באולם הרצאות/כיתה עד 9 שעות.
קפה/תה, מיץ רץ ועוגיות מתוקות/מלוחות.
סיור ביקב והרמת כוסית. ארוחת צהריים 

חלבית.

 - אירוח עד 9 שעות
- סיור ביקב

- הרמת כוסית
- ארוחת צהריים

 ₪ 330
 למשתתף + 

מע”מ

אירוח באולם הרצאות/כיתה עד 9 שעות.
קפה/תה, מיץ רץ ועוגיות מתוקות/מלוחות.

סיור ביקב, ארוחת צהריים חלבית, הרצאת 
טעימות יין מקצועית הכוללת טעימה 
מודרכת של 3 סוגי יינות. )ניתן לבחור 

בהרצאה אחרת במגוון נושאים(.

 - אירוח עד 9 שעות
- סיור ביקב

- הרמת כוסית
- ארוחת צהריים

- הרצאה חוויתית   
   מרתקת

יין •  בית ספר לעשיית  יקב שורק  


