
בוחרים תאריך
ונוסעים לחופשה
בערבה הדרומית

איך שלא תהפכו את זה...
ככה כדאי להתחיל שבוע!

25-27.4.2021 9-11.5.2021



הגעה עצמאית לאליפז חופש וחוויה בערבה. קבלת חדרים החל מהשעה 15:00
טיול מרהיב לקראת שקיעה להשתולל בדיונות, להכיר את החי והצומח ולהעיף עפיפונים.  16:30

ארוחת ערב נהדרת על שפת הבריכה ניפגש לארוחה בשרית ונהנה בכיף של שחייה לילית.  18:30

ארוחת הבוקר המוגשת בסלסלות לחדרים  7:00
טיול מודרך בעמודי עמרם   8:00

נטייל בטבע המדהים של אבן החול - תוצר בלייה של סלעים קדומים ונהנה ממגוון הצבעים שנוצרו.  
משם נמשיך לבריכות המלח נבקר את ציפורי הפלמינגו המרשימות.   

בריכה וארוחת צהריים קלה - בריכה מרעננת עם נשנושי אבטיח ופיצות.  11:30
טיול לקראת שקיעה בפארק תמנע סיור מודרך ברחבי הפארק המרהיבים: הפיטריה, עמודי שלמה והאגם.    16:30

נהנה מסיפורי הכרייה והנחושת העתיקים על ידי המדריך.  
ארוחת ערב בשרית מפנקת בחדר האוכל  19:00

ארוחת הבוקר ופינוי חדרים  7:00
חממת 5 החושים - השוק של הטבע באליפז בלב מטע התמרים והפרדס נמצא מתחם של גידולים בחממות    9:00

ובשדה הפתוח לחוויה של כל החושים: נשמע הדרכות מעניינות על סוגי הגידולים, איך הגיעו לערבה,    
ההתמודדות עם המים ומזג האוויר. נטעם ממגוון הגידולים התקופתיים ונהנה מפינת ישיבה ותה ביתי.  
קיבוץ לוטן סיור שובה לב בשכונה האקולוגית הבנויה מכיפות אדמה, ביקור באקו-כיף שהוא מתחם    11:00

אקולוגי העוסק בגינון אורגני, בניה חלופית, אנרגיה מתחדשת ועוד. נפתח במצגת המספרת את סיפור    
ההתיישבות בלוטן ונמשיך בסיור הפרויקטים האקולוגיים.  

סיום משוער  13:00

טיול מאורגן למשפחות ברכבים פרטיים
שלושה ימים של כיף, בריכה, ארוחות, טיולים ומרחבים פתוחים

לבחירתכם אחד מהתאריכים: באפריל 25-27.4.21 או במאי 9-11.5.21

אליפז בערבה הדרומית רק 20 דקות מאילת בכניסה לפארק תמנע – המקום המושלם לחופשה משפחתית 

הקיבוץ של פעם על שלוותו ותמימותו עם התענוגות של עכשיו משתלבים כאן כדי להציע לכם רוגע, שקט, צל ונוף 
מדברי משגע. באירוח הכפרי הקפדנו לשמור על השלווה והרוגע כדי שתוכלו באמת... להוריד הילוך וליהנות מהשקט 

המדברי. כל החדרים חדרי קרקע עם מדשאות מוצלות סביב, עמדות מנגל ופינות ישיבה.
לבחירתכם חדר זוגי או חדר משפחתי עם סלון. לאוהבים גם מוצעת לינת השטח במתחם הקמפינג.

עלות החבילה כוללת: 2 לילות באליפז על בסיס חצי פנסיון, כניסה לאתרים, הדרכה וארוחת צהריים קלה ביום השני.

לשאלות ופרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם:
info@elifaz.co.il 052-3688384 , 08-6356230 מחלקת הזמנות

כל המחירים פטורים ממע"מ.  **נסיעה/הגעה/סיורים ברכב פרטי **

לזוג בחדר זוגי:

465 שח300 שח475 שח1,610 שח

לאדם בלינת שטח:תוספת ליחידה משפחתית:תוספת לילד בזוגי/משפחתי:

מחיר:

היום הראשון

היום השני

היום השלישי

נעים להכיר...




