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בא לכם לגוון?,בא לכם אטרקציה שונה לילדים?בא לכם חוויה רומנטית?בא לכם להציע נישואין בצורה שונה
שתיזכרו לעד?

עקוב אחרי

הצג את הפרופיל המלא שלי

הפוסט הזה בשבילכם!!!!
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פארק
הלגוחוויה
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אטרקציה
הילדים שלי
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זה כייף יקר ,הכייף הוא
לילדים היקר זה לנו ההורים.
כשרוצים לאתגר ילדים תנ...
תערוכת
התעתועים 
תעתוע של
חוויה!!!!
לפעמים
היינו רוצים "לברוח" קצת
מהמציאות הלחוצה ולהיכנס
לעולם דמיוני ואפילו רק לרגע
קט ,עכשיו זה ניתן
ואפשרי,ומתאים לילדים
והו...

החופש הגדול נראה גדול וארוך מתמיד ,בים היינו,בבריכה שכשכנו,את מרבית הקניונים פקדנו,
גם בשפע תערוכות היינו,אבל השנה השוס הגדול של החופש ,זו אטרקצייה ייחודית וללא ספק חווייתית ,
, TLV Ballonלראשונה בישראל חוויה שמשלבת סוג של אקסטרים והנאה,אטרקציית כדור פורח ,בפארק גני
יהושע ,הכי קרוב שתגיעו לשמיים.

הירשם ל
רשומות
תגובות

HUGGIES LITTLE
BABIESחדשות רכות
מהאגיס
כשתינוק נולד ,נולדים גם
הורים .כל תינוק מוביל אותנו
לעולם שלו,כי כל תינוק הוא
שונה ומיוחד ,אבל יש כמה
דברים שבהם לא משנה אם
התינוק ה...
עם הפנים
למחר 
הלגה רקנטי
פעם אחרונה
שנתתי
למישהי לגעת בעור הפנים שלי
היה מזמן,ממש מזמן ,למעשה
הפעם הראשונה היתה גם
הפעם האחרונה,היו לי פנים
חלקות כמו שיש ואז ביום...
חדשות
קרירות
ורעננות
מסקארה
את רשת
האיפור של סקארה אני
מכירה,ברשת מצאתי מענה
להמון דרישות ,מצאתי שם
תמרוקים,קוסמטיקה
טואליטיקה ועוד ....והכל
במחירים שוים לכל כיס ,לא...
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בוטיקעוגיה אפייה ביתית!!
אין על העוגיות של אמא
שלי,או אפילו שלי,אבל כשאין
זמן ובא לנו להתפנק ,חשוב
שזה יהיה איכותי ,כזה שיהיה
"שווה את חטא הקלוריות".
...
תערוכת

הכרישיםלא מפחיד אבל
מאוד מעניין!!!
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עניין ושלא ישתעממו ,משהו
שמתאים גם לנו ההורים .הנה
המל...
חדשות
מרעננות
ולחות
מלנקום
אם יש
משהו שבגללו אני לא אוהבת
את עונת הקיץ זה
הלחות,שבגללה איפור שאינו
עמיד נמרח במקרה הטוב,
ובמקרה הפחות טוב נוזל או
גרוע מכך "ניאס...
מה משותף
לג'ניפר
אניסטון
ולי?????
רוצים
לדעת???
שם:דנה משקל:לא מגלה
משקל יעד 6:קילו פחות אחוזי
שומן) 29.3%:לא טוב(
"ממחר אני מתחילה
דיאטה"!!!!! משפט שמכירה
כל אישה ומכיר כל...

אם לאחרונה נסעתם לכיוון ת"א וראיתם כדור לבן מעופף לו ,אתם לא טועים
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 Lil
Monkey
,סוף סוף
הילדים
מטפסים ולא על העצבים!!!
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וגם לא מדמיינים,מדובר באטרקציה החדשה לקיץ,אטרקציה ייחודית שיכולה להתאים לכל מאורע,בין אם רומנטית או
משהו משפחתי.
גם אני הגעתי אל אותו הבלון יחד עם ילדיי,ההתרגשות החלה עוד לפני שהגענו ,בערך מאותו רגע בו ראינו אותו
מיתמר גבוה גבוה,
הגענו,עלינו ,הילדים היו בהלם מהגובה והנוף המקסים ,צד אחד ירוק,צד אחד כחול מהים ,בנינים גבוהים,כבישים
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סואנים,והכי חשוב תהנו מבריזה נעימה ומשבי רוח קלים ונעימים.
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הכדור מגיע לגובה של 120מ' ומאפשר תצפית של  360מעלות,הכדור רחב דיו כדי שתוכלו להסתובב בו לכל
הכיוונים הוא יכול להכיל עד  30איש בו זמנית,הסל שבתוכו אנחנו עומדים מרושת כולו לבטיחות,אבל זה לא מפריע
להינות מהנוף הנפלא.
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תמיד ידעתי שיש לנו ארץ נהדרת,אבל כשצופים בה מלמעלה מבינים עד כמה.

אז אם אתם לא סובלים מפחד גבהים ורוצים חוויה מסוג שונה ,לרחף בין שמיים לארץ,להשקיף מלמעלה על ארצנו
היפה זו ללא ספק האטרקצייה בשבילכם.
מחיר האטרקציה  75ש"ח למבוגר) 65לתושבי ת"א(,ילדים  50ש"ח ,ובהתארגנות של קבוצות של  15איש ומעלה
תינתן הנחה במקום.
משך זמן הרחיפה כ 12דקות .
במהלך החוויה תוכלו לשאול שאלות על מקומות ואתרים את ,הטייס" המקצועי שילווה אתכם)אבל תשאלו!!!!!!(
הכדור פעיל החל מהשעה  9.00בבוקר ועד  21.00בערב ביום חול,
יום שישי החל מ 9.00ועד  17.00בערב
בשבת החל מ 9.00ועד 20.00
פעילות הבוקר מתאימה יותר למשפחות ומרדת החשיכה האוירה תהיה רומנטית יותר.
והנה סרטון שצילמתי מתוך הכדורלסרטון
מיון לפי

 0תגובות

מובילות

הוסף תגובה...

Facebook Comments Plugin

פורסם על ידי דנה צרפתי ב 9:01

 7+המלץ על כך בGoogle-

תוויות :אטרקציה לילדים ,חופש ,חופש גדול ,ילדים ,ילדים ומשפחה ,מה לעשות עם הילדים ,משפחה ,פנאי ובילויים ,פעילויות לחופש

קישורים לרשומה זו
צור קישור

רשומה חדשה יותר

רשומה ישנה יותר

דף הבית

דנה זוהר)צרפתי(Watermark .תבנית .מופעל באמצעות .Blogger

5/5

http://impressedmeup.blogspot.co.il/2015/07/tlv.html

