
קונדטוריהקולינריה
במלון lake-house בטבריה

*התכנית נתונה לשינויים

נופש 
הקולינריה

2019



קפה ועוגה   13:00-13:30

אסיה הקטנה - בישול אסייתי   13:30-15:00

אורנית עובדיה   

קבלת חדרים והתארגנות   15:00

טאפס ים תיכוני - אורנית עובדיה  16:30-18:00

ארוחת ערב עם עמדה אסייתית  18:30-19:30
תכנית אומנותית- רננה אש   19:30-22:30 

בסיפור אישי מפעים מלווה בריקוד אש   
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ארוחת בוקר  7:30-10:00

סדנת סלטים מיוחדים – מירי זורגר  10:30-12:00

חדר גילוף – ציפי כהן  12:00-12:30

'בישול בריא וסו-ויד' – אורנית עובדיה  12:30-14:00

קפה ועוגה  14:00-14:30

חדר גילוף – ציפי כהן  14:00-14:30

'מתחמם' - מרקים מיוחדים  14:30-16:00

מירי זורגר   

חדר גילוף – ציפי כהן  16:00-16:30

'חגיגת בשרים' – מירי זורגר  16:30-18:00

חדר גילוף – ציפי כהן  18:00-18:30

ארוחת ערב - עם עמדה מרוקאית  18:30-19:30

חמי טבריה + סדנת שייקים ומשקאות   19:30-22:30

מעניינים – אורנית עובדיה    
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יום שלישי

ארוחת בוקר  7:30-10:00

פינוי חדרים   10:30-12:00

סדנת עיצוב שולחן ומפיות – ציפי כהן      

קפה ועוגה   13:00

בחושות מודרניות בפרזנטציות עכשויות    13:30-15:00

   – אפרת ליבנפרויד

קבלת חדרים והתארגנות  15:30-16:00

'תכשיטים מתוקים' פטיפורים מורכבים  16:30-18:00

   – אפרת ליבפרוינד

ארוחת ערב - עם עמדה איטלקית  18:30-19:30

"חוזרת מהולנד" סיפור אישי, שירה וצחוק  19:30-22:30 

עם סמדר מורג    
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יום רביעי

יה
ור

יט
נד

קו
 - 

2 
ור

חז
מ

ארוחת בוקר  7:30-10:00

סדנת זילוף פרחים אמנותיים  10:30-12:00

עם גלית בושי   

חדר זילוף - גלית בושי  12:00-12:30

אמנות השוקולד - פרלינים עם מלכי אדלר  12:30-14:00

קפה ועוגה  14:00-14:30

חדר זילוף - גלית בושי  14:00-14:30

שזירת פרחים ומרכזי שולחן - לאה הרמן  14:30-16:00

חדר זילוף-  גלית בושי  16:00-16:30

קינוחי כוסות חדשניים - מלכי אדלר  16:30-18:00

חדר זילוף -  גלית בושי  18:00-18:30

ארוחת ערב - עם עמדה מזרחית  18:30-19:30

סדנה בחמי טבריה - סושי פירות -ציפי כהן  19:30-22:30

שחיה חופשית לילית בחמי טבריה    

13.02 ח' אדר



יום חמישי

ארוחת בוקר  7:30-10:00

פינוי חדרים   10:30-12:00

קונפיסרי - סדנת ממתקים מיוחדים - חני פיין      

יה
ור

יט
נד

קו
 - 

2 
ור

חז
מ

14.02 ט' אדר


