אירועים בחווה חקלאית
בלב הרצליה
.

אירועי חברה

ימי הולדת

ימי גיבוש

סיורים וקטיף עצמי

הרצאות וסדנאות

פעילויות הדרכה
חינוכיות

להזמנות054-7180810 :
meshekhapark.co.il

מי אנחנו?
משק הפארק הוא משק חקלאי בר קיימא אשר
ממוקם בלב הרצליה והוקם ע“ חבר‘ה צעירים
במטרה לחבר את הקהילה העירונית לאדמה ,לטבע
ולמזון אותו כולנו צורכים .אנחנו רואים חשיבות
רבה בשמירה על הסביבה ומשתדלים ליישם זאת
בכל היבטי החיים במשק .
המשק מתפרש על כ 20-דונם ,גובל בפארק הרצליה
המפואר וכולל בתוכו אזורים מגוונים כגון גן ירק
אורגני ,חממת אננסים ,גן פירות יער ,שדה פרחים ,גן
משחקים חקלאי עם מבוך חציר ענק ומתחמי ישיבה
וזולה מפנקים .
אנחנו מאמינים שעצם החשיפה לחקלאות מקיימת
בסביבה העירונית ליד הבית ,יולידו אצל המבקרים
מודעות ורצון לחיות חיים ירוקים ומקיימים יותר.

מה אנחנו מציעים?
פעילות חקלאית :קטיף עצמי מודרך,
זריעות שתילות ,נטיעות ועוד
פעילויות גיבוש :משחקי ספורט קבוצתיים,
אתגרים ומשימות ברוח החקלאות
ארוחות ”מהשדה לשולחן“ :קטיף משותף
בשדה וארוחת שף על בסיס התוצרת

סדנאות :גידול ירקות בבית ,הכנת ארוחה
משותפת ,פיסול חוויתי
הרצאות :אקולוגיה מעשית ,אפס פסולת,
דבוראות ,צפרות ועוד
מתחם זולה מפנק ומוצל ,מקרן ,מדורה ,אוכל
טוב ,מוזיקה טובה ורעיונות נוספים שנשמח
לזרום איתם
.

למה משק הפארק?
המשק הוא מקום ייחודי ופסטורלי בו תוכלו לערוך
את האירוע המושלם באווירה כפרית ולגלות עולם
מרתק של טבע חקלאי עירוני.
החוויות במשק דינאמיות ומשלבות הנאה עם ערך
מוסף של חיבור לטבע ,לאדמה ולחיים ירוקים .בכל
אירוע ניתן לשלב קטיף עצמי של פירות ,ירקות
ופרחים הגדלים בשיטה אקולוגית ,בנוסף לכך ניתן
לערוך סיורים ,סדנאות ופעילויות נוספות ברוח
החקלאות .
הצוות המקצועי שלנו יתפור לכם תכנית יחודית
בהתאם לאנרגיות ולאופי המוזמנים .אנחנו תמיד
מחפשים לחדש וליצור חוויות בלתי נשכחות עבור
המבקרים שלנו.
הביקור במשק מהווה פתרון נהדר לימי גיבוש וערבי
חברה :מצד אחד אירוח בשטח ענק שיכול להכיל עד
כ 500-איש ,מצד שני ,המיקום שלנו מעניק פרטיות
וניתוק מוחלט מהמולת העיר כך שתשכחו לרגע
שאתם עדיין במרכז.

