מסעדות ואטרקציות במטולה2017 -
מסעדות ומזון
פאב החקורה

077-5002985

054-2172199

הטחנה -מסעדת בשרים

04-6944810

053-7707643

לישנסקי -בית אוכל ויין

04-6997184

050-8334552

מסעדת "בית שלום"
"קפה אלסקה אין" -קפיטריה

04-6940767
046997111

053-7707845
0542228888

עיוני -חאמרה ומעדינה גלילית – פיצה

0774209030

הברונית – ארוחות בוקר בתיאום מראש

אורלי0502269555 -

יין ,שמן ומזון
 -TAKOיינות אדומים מכרם מטולה

מרדי טאקו

050-7709300

"קן הציפור" -קמפינג ופינת קפה
שמן הזית "מטולה" של פאני ורוני

050-5550397

054-6832659

0522812077

052-3789246

050-7760128
בריאות ואוכל –ארוחות  Slow-Foodגליליות -לב ארי עינת

סופר מרקטים

"השכונתית של סם" -מיני מרקט
"סופר אורי"

04-6997992
050-5236386

1-800-33-36-39
050-5236386

מסעדות
חנויות וגלריות
אומנות הפסיפס – אורה תמרי

077-7944194

אורון ספורט -חנות לבגדי ספורט ואביזרי מים

04-6997950

052-5622031

גלית סטודיו קוקויו -סטודיו לעיצוב

050-3462319

תכשיטים ופרטי אופנה סרוגים אצל אורה

0503481640

גלריית אומנות" -בית שלום"

04-6940767

"ערסלים"– שירלי נאוי

052-2812048

ציור ,פיסול ,תכשיטים – שמעון חיים

04-6940628

סטודיו ובית יוצר לקרמיקה  -חרות תמרי

04-6940552

תיבת הנגינה של זמי

04-6997073

053-7707845

054-4393969

אטרקציות
"הרועה בשבילים" -טיולי ג'יפים

050-3462319

050-2701445

תלתן – יוגה וטיפולים הוליסטיים– אופירה גורדון

04-6949336

053-7444358

לב ראז – עיסויים וטיפולים

04-6817856

050-5620461

מדריך טיולים – פרידמן נעם

04-6997479

052-2790780

053-7220924

מוזיאון בית האיכר
מועדון ירי – מטווח

04-6951514

053-7735141

מינה טבע סטודיו לפיסול ומכירת יונים.

04-6949421

050-3441989

מכון יופי גלעד -בתיה

04-6941359

050-7529369

מסאג' שמנים מקצועי וסדנאות צחוק– רחלי

050-8765825

מצפה איתן שבאלסקה אין– תצפית על כל הצפון

04-6997111

054-2228888

מרכז קנדה – נופש ,בריאות וספורט

04-6950370

04-6950970

קוסמטיקה ואיפור קבוע בשיטה חדשנית -אופירה גורדון

0537444358

סטודיו "תנו דעת" -אימוני כושר בבריכה וביבשה -ענבר וגשל 052-3466638

04-6903033

ערבי שירה ומספרי סיפורים -שאולי פריינטה

077-3453468

רקדנית בטן מקצועית – רחלי

050-8765825

052-6657685

לינות במטולה
מלונות
אלסקה אין – מלון בוטיק גלילי ייחודי

04-6997111

054-2228888

מלונות ארזים

04-6997143/ 4/5

054-5488602

בית שלום – מלון בוטיק

04-6940767

053-7707845

מלון מטיילים מטולה -מקבוצת
מלונות מטיילים

04-688-30-40

04-688-30-34

חדרי אירוח במושבה
אורחן במטולה -גולן חוה

04-6997529

"אחוזה במטולה" – אתר נופש וספא

077-4903353

054-4468456
052-8775017
052-5904447

"אחוזת בארין"
אירוח כפרי "משפחת גולדברג"

04-6941025

"אל נוף הפנורמה"  -אלחדיף ברוריה

04-6949379

"אצלנו בחצר מטולה "– זינה דרורי

04-6892164

054-5985209

בגורן – זהבה ניישטיין

04-6940469

052-2842596

בית הדקל

04-6950365

"בית זמיר"

077-7950182

בית ראונר

04-6949369

053-7784030

בקתות הדובדבן

04-6941302

050-5701502

צימרים למטיילים ובקתת משי בלבן

04-6949393

053-7768061

בקתות עץ" -חלום בגורן"

077-3453468

052-6657685

"גלילה במטולה" – יעל וגלילה כהן

04-6997349

בקתות עץ סקנדינביות -גרינברג אילנית

04-6817584

דירות נופש וקרמיקה –חרות תמרי

04-6940552

054-4393969

הבית של זהר

077-9243800

052-4243800

מינה טבע וסוויטת הפרח

050-7709103
050-5350420

052-2799521
050-4913668

052-3494349
050-5468749

050-3441989

050-9905070

053-7699541

נופש בין עצי הדובדבן

04-6949389

ספא בבוסתן

04-6997949

050-5228885

על המפלים – סוויטות אירוח

052-5557634

052-5554955

פינה קסומה – קידר רינה

04-6903829

054-6680587

פנינת הברון

0508512717

.0507267527

צימרים נחלת איכרים

04-6940322

052-2465410

קרמיקה אירוח ונופש -חירות תמרי

04-6940552

054-4393969

אורלי שושני אירוח הברונית

0502269555

מוסדות ופארקים
מועצה מקומית מטולה04-6837000 -
מוזיאון " בית האיכר"053-7220924-

בית הכנסת המרכזי ובית הכנסת בהר צפייה.

בית ראשונים-ספרייה ציבורית –  046949015מועצה דתית04-6951941-

מרפאת חירום04-6905336-

חורשת וייס -חורשת פיקניק הכוללת נגישות לנכים

קופת חולים כללית 04-6997310-

שמורת נחל עיון ומפל התנור04-6951519-

מרפאת מכבי04-6997464 -

053-7762133

כל הפרטים באחריות בעלי העסקים בלבד.

