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 גיבוש, תוכן ופינוקים כיף,  
 מבצר יחיעם  גן לאומי מבצר הבריחה

 

דקות משחק בריחה, סיור מהנה בכותלי   60קבלת פנים גלילית, 

 מרפסת המבצר.  ב המבצר וסיום מפנק 

 שעתיים ורבע.  -משך זמן החוויה כולה

 נגיש לכיסאות גלגלים ועגלות ילדים. 

 
 

 

תאים לארגונים, מ
קבוצות וחברות  

ומשפחות שמגיעות 
)לא מתאים  יחדיו.

 לבודדים(
 _____ 

 
קיים מינימום לחיוב של 

 משתתפים  15

 

הפעילות מותאמת לעד 
משתתפים בסבב  150

 אחד 

 

 

הפעילות מותאמת גם 
לשפה האנגלית במידת  

 הצורך 

 

 מבצר הבריחה , יחיעם
 

055-66-444-61 

dror@escapegroup.co.il 

escapegroup.co.il   
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 קבלת פנים

 
 קבלת פנים חמה הכוללת:  -עם הגעתכם למבצר 

 
 תוספות מענגות  + עמדת יוגורט גלילי עשיר       יוגורט 

 קפריניה ברזילאית מרעננת    קפריניה עמדת  

 חליטות תה, סיידר תפוחים חם, שתייה חמה וקרה      שתיה 

 לוטוסעוגיות ו  תמרים ,  אגוזים    תוספות  

 

 לסידור וארגון.באחריות הלקוח. אנחנו נדאג  -*יש אפשרות להוסיף כיבוד לקבלת הפנים 
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 דקות משחק  60
 
 

 נראה אתכם מצליחים לברוח... 
 

 הקו על. טלפון שיחת  - ולפתע, המערבי בגליל יחיעם מבצר של  העתיקים אולמותיו בין משוטטים אתם

 .18-ה מהמאה הגליל שליט שהיה מי, עומר-אל דאהר מאשר אחר לא

 ?לכם קורה הזה הטוב כל למה

  רוח אינה זוהי, המזל לרוע. המבצר ברחבי מרחפת רוחו וכעת, משרתיו ידי על נרצח נועז שליט אותו

 . מהמבצר להימלט מחיר בכל מכם למנוע תנסה והיא, ידידותית

   שלכם הקבוצה חברי עם פעולה לשתף, חידות לפתור תאלצו, זאת לעשות כדי

 . ויצירתי מקורי  באופן לחשוב ובעיקר

 ,  שרון תומר בשחקן המשתתפים נתקלים, המשחק כדי תוך

 . שמע וקטעי סרטונים  באמצעות, בסיפור משמעותית  דמות המגלם

 . מפתיעים אלקטרוניקה תעלולי וגם ידע חידות , מוזיקה  וכוללות,  מגוונות עצמן החידות
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 סיור מהנה     
 
 
 

 סיור מעשיר ומהנה בכותלי המבצר 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 סיום מתוק 
 
 
 

 . איכותיים שוקולדים+   קאווה, לבן יין+ אדום  יין, פירות, גלידות

 (- : וחופשית מפנקת ובכמות עשירה בצורה מוגשים הפינוקים כל

 לאלכוהול  תחליף יוגש לילדים* 
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 מחירון 

 

, ורבע כשעתיים האורכת, הכללית החוויה אך. כשעה נמשך הוא, מהעניין חלק רק הוא המשחק

  פינוקים ושאר שוקולד, יין בדמות קינוח וגם במבצר היסטורי סיור, עשירה פנים קבלת כוללת

 .הגליל  מרחבי לעבר הצופה המבצר בכותלי

 

 .למשתתף ח"ש 234

 .מ" מע כוללים המחירים

 , משתתפים  5-מ  החל לקבוצות פעילות לקיים ניתן

 . משתתפים 15 של  לחיוב  מינימום קיים

 

 

 mailto:dror@escapegroup.co.il - המייל לכתובת בקשה להעביר יש, ושעה תאריך  לשריון

 .משתתפים וכמות שעה, תאריך:  הבאים הפרטים עם

 .דרור 055-66-444-61 - נוספים לפרטים

 

 https://www.youtube.com/watch?v=yDoVhhEcDHc   -לסרטון קישור

  

 

 

 

mailto:dror@escapegroup.co.il
mailto:dror@escapegroup.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=yDoVhhEcDHc


------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
בתיאום מראש.  20:00-09:00ו' -גן לאומי מבצר יחיעם, גליל מערבי.      ימים א'  

dror@escapegroup.co.il      055-66-444-61      www.escapegroup.co.il 

 

The activity is 
suitable for up to 
150 participants 

in one round 

 

Suitable for 
organizations, 

groups and families 
who come together 

 

There is a minimum 
charge of 15 
participants   

 

The activity takes 
place in all weather 

conditions 
______   

The activity is also 
adapted to English  

 
YEHIAM FORTRESS 

NATIONAL PARK, 
YEHIAM 

 
055-66-444-61 

dror@escapegroup.co.il 

escapegroup.co.il   

 

 

 

ESCAPE THE FORTRESS 
WESTERN GALILEE 
 
Experience in formulation and treats 

Warm welcome, 60 minutes escape game, fun tour 
of the fort walls and a pampering finish on the fort 
terrace. 

Duration of the entire experience - two hours 
and a quarter. 

Wheelchairs and strollers accessible. 
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Reception 

 
Upon your arrival at the fort- A warm reception, which includes : 

 
 Yogurt      A rich cylindrical yogurt stands with delightful side dishes 

  Capernia  A refreshing Brazilian cappirina stand 

Beverages   hot and cold drinking stand, tea infusions, apple cider 

Extras     Nuts  ,dates  and lotus cookies 

 

It is possible to add refreshments for reception - the customer is responsible . 
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     Enjoyable tour 

The game 
 
 

See if you can escape  ...  
 

You are wandering among the ancient halls of the Yehiam Fortress in the Western 

Galilee, and suddenly - a phone call  . 

On the other side of the line is none other than Daher al-Omar, who was ruler of Galilee 

from the 18th century. 

Why is all this happening to you ? 

That bold ruler was murdered by his servants, and now his spirit is floating around the 

fortress. Unfortunately, this is not a friendly spirit, and it will try to keep you at all costs 

from escaping the fortress. 

To do this, you will have to solve puzzles, cooperate with your group members 

And primarily to think in an original and creative way. 

During the game, the participants encounter actor Tomer Sharon, Who plays a 

significant character in the story, using videos and audio clips . 

The puzzles themselves are varied, and include music, puzzles,  

and surprising electronics tricks . 
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A rich and enjoyable tour in the fortress 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sweet break 
 
 

Fruit, magnum ice cream, red wine and white wine,  

cava and a unique quality chocolate  

All the treats are served in a rich and pampering manner :-) 
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Full experience cost 

 

The game takes about an hour, but the general experience,  

which lasts about two hours and a quarter, includes a rich reception,  

a historic tour of the fortress and a dessert of wine,  

chocolate and other treats on an observation deck overlooking the Galilee. 

 

234ILS per participant . 

Prices include VAT 

Activities can be held for groups of 5 participants, 

There is a minimum charge of 15 participants. 

 

dror@escapegroup.co.il -To order an activity, send an email with a request to  

With the following details: date, time and number of participants . 

For additional details – 972+ 55-66-444-61 Dror 

 

Video link   https://www.youtube.com/watch?v=yDoVhhEcDHc 

  

See you at the fortress   �� 
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