
טעמימדבר אמצע שבוע

כל המחירים פטורים ממע"מ. 
שימו לב! הנסיעה/הגעה/סיורים ברכב הפרטי של האורח.

אין צורך ברכבים של 4 על 4. הטיול בדרגת קושי קלה.
לשאלות ופרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם:

�����������������  052-3688384 ,08-6356230

היום הראשון:
יציאה עצמאית דרומה לטיול הייחודי שלנו "הערבה פותחת שעריה". נסיעה דרך כביש 90 להפסקת בוקר עצמאית. 

ניפגש עם המדריך ב-11:00 בארומה עין חצבה וניסע בדרך השלום המרהיבה.
ארוחת צהרים עצמאית בפונדק יטבתה ולאחריה פארק יטבתה:

פארק יטבתה החדש מספר את סיפורו של קיבוץ יטבתה והחוויה הייחודית של מדבר הערבה בארבעה עולמות תוכן, 
בארבעה מבנים כיפתיים ייחודיים: קיבוץ ומחלבה, עולם המדבר, אנרגיה מתחדשת ורפת. השילוב של חוויה ותוכן 

יעניקו הנאה ומזכרת טובה למבקרים.
הגעה לאירוח הכפרי באליפז והתארגנות בחדרים

ארוחת ערב חמה וערב ריקודים במועדון:
ניפגש בחדר האוכל לארוחה בשרית טובה ולאחריה ערב ריקודים במועדון עם כיבוד קל. 

היום השני:
ארוחת בוקר המוגשת לחדר בסלסלה

פארק תמנע המרהיב ביופיו:
סיור מודרך ברחבי הפארק המדהימים, הפיטריה, עמודי שלמה והאגם, ונהנה מסיפורי הנחושת והכרייה.

אילת - סיפור כיבוש העיר, דגל הדיו. לאחר מכן, הפסקת צהרים עצמאית.
ממשיכים בחוויות: נסיעה לבריכות המלח וציפורי הפלמינגו

מנוחה בחדרים
ארוחת ערב חמה וערב חופשי: נפגש בחדר האוכל לארוחה בשרית טובה ולאחריה ערב חופשי.

היום השלישי:
ארוחת בוקר המוגשת לחדר בסלסלה ופינוי חדרים. 

חממת 5 החושים - השוק של הטבע באליפז:
בלב מטע התמרים והפרדס נמצא מתחם של גידולים בחממות ובשדה פתוח חממת 5 החושים, כשמה היא, חוויה של כל 

החושים: נשמע הדרכות מעניינות על סוגי הגידולים, איך הגיעו לערבה, ההתמודדות עם המים ומזג האוויר. שיכורים 
מריח התבלין, נקטוף ונטעם ממגוון הגידולים לפי אותה תקופה: עגבניות, פלפלים, קולורבי, תבלינים לתה, לבישול ועוד. 

נהנה מפינת ישיבה ותה ביתי. חדש! ”שף השמש“ - בישול בצינורות ואקום.
פארק צבעי רמון הוא נתיב נסיעה לכל רכב, העובר במכתש רמון באזור ששימש בעבר לכריית מחצבים:

המרחב עבר שיקום יסודי והפך פארק גיאולוגי מרתק, החושף סודות מעברו הגיאולוגי של המכתש. לצד ציר הנסיעה 
הוכשרו רחבות חניה ושבילים קצרים המובילים את המטיילים אל סלעים ססגוניים ולצידם שלטי הסבר והמחשה שווים 

לכל נפש, שעושים את הביקור לחוויה.
סיום משוער וחזרה למרכז
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שלושה ימים של חוויה במרחבים הפתוחים – טיול מאורגן ברכבים פרטיים

מחירים אמצע שבוע
:11-13.1.2022

אירוח כפרי באליפז
על בסיס חצי פנסיון,

כניסה לאתרים, הדרכה מלאה.

לאדם בחדר זוגי  ₪ 865

לאדם מ-2 אנשים בחדר גדול  ₪ 1,015

לאדם מ-3 אנשים בחדר גדול  ₪ 855

לאדם מ-4 אנשים בחדר גדול  ₪ 777

ליחיד בחדר זוגי  ₪ 1,161

 




