
משרד אירוח
04-6533026 (לתורן שלוחה 2)

פתוח א׳-ו׳ 08:00-16:00, בשבת סגור
מענה קולי אצל תורן בערבים ובסופי שבוע באותו 

מספר וכן לפתיחת שער הקיבוץ בשעות 20:00-22:00

ארוחת בוקר
ימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 8:00

ימים ו' ושבת בין השעות 9:45 - 8:00
 

פינוי חדרים 
באמצ"ש, שישי וערבי חג עד השעה 10:00

בשבת עד השעה 14:00
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כל-בו קיבוץ
ממוקם בכניסה לקיבוץ

שעות פתיחה :  
א׳-ה׳: 7:30-19:30 

יום שישי: 7:30-13:45 
שבת: 12:00-13:45    

Wi-fi
  ALFA GUESTS :שם משתמש

סיסמה: 12345678

מידע חשוב



אטרקציות מקומיות

מוזיאון דוידקה
 מוזיאון דוידקה הינו מוזיאון אנתרופולוגי המציג את הכלים והמקצועות מהקמת

הקיבוץ ועד המצאת הפלסטיק, לתיאום מראש דויד: 052-3994067
צא לדרך

 
Te חנות ומרכז מבקרים

טעימות של מגוון סוגי תה וחליטות, הרצאה על תהליך ייצוד וגידול התה, תצוגה של 
סוגי תה שונים וחוויה תרבותית. ניתן להגיע בתאום מראש מראש! לא פתוח בשבת. 

זוהר: 052-4200203
צא לדרך

ענבל ותמר - משחקייה וחנות בוטיק
פינה קסומה לילדים ולהורים. המשחקייה מקורה וממוזגת וניתן לערוך בה ימי 

הולדת וכל אירוע אחר. חנות הבוטיק מכילה מגוון גדול של מותגי מעצבים מהארץ 
ומחו"ל. ענבל: 0523994066

צא לדרך

מתילדה - חנות יד שניה ווינטג׳
חנות קטנה ומטריפה, חפצים יפים לבית ובגדים לכל הגילאים

פתוחה ביום שבת בין 11:00 ל-14:00 ובתיאום מראש
גילה: 0522605922

צא לדרך

https://goo.gl/maps/wYmjzfrQL7oc8G5s5
https://goo.gl/maps/Dyqpg8atMbfG87j26
https://goo.gl/maps/LNj1cLKQ2UvBc8S7A
https://goo.gl/maps/LNj1cLKQ2UvBc8S7A


%
שובר ההנחות שלנו (סופי שבוע רצוי להזמין מקום מראש) 

אטרקציות
גן גורו צא לדרך        

שכירת רכבים בפארק המעיינות צא לדרך
עתיקות בית שאן: לילות שאן מופע אור קולי 04-6481122 צא לדרך 

בית כנסת עתיק בבית אלפא, לברורים: 04-6532004 צא לדרך
חוות הרוח בגלבוע: 052-8114645 צא לדרך

רוב רוי, קייקים בירדנית: 052-2413176 צא לדרך
ריידר ישראל, טיולי שטח: 052-3035389 צא לדרך

  
מסעדות:

ארטישוק כשר - תחנת דלק בצומת העליה למעלה גלבוע 04-9938895 צא לדרך
דג דגן – מסעדת דגים בקיבוץ חפציבה 052-8797964 צא לדרך

אצל צרפתי כשר - מסעדת בוטיק בשדה נחום 052-3738286 צא לדרך
סי קפה - צומת בית השיטה 04-6531181 צא לדרך

מסעדות נוספות באזור (ללא הנחה מאיתנו):
רוטנברג - גשר הישנה 04-6752237

הפיצה של חיים - משלוחים עד החדר 054-5719791
חוות התבלינים בגלבוע - (סגור בימי ראשון) 04-6531093

בית שאן מסעדות כשרות - שיפודי הכיכר, קפה גרג, רוזליה, פפרדלה, 
קפה קפה שדה תרומות


