אתם לא טועים...
בואו ליהנות מהקיץ בערבה!

טעמי המדבר בקיץ
שלושה ימים של חוויות:
טיול זריחה ,טיול שקיעה בתמנע ,ארוחה בבריכה
ובצהריים החמים :פנאי ,בריכה ומנוחה

מבצע מאי-יוני 2020
לפרטים הורשמה:
08-6356230
www.elfiaz.co.il
info@elfiaz.co.il

בתוכנית ביקור ב 4-האתרים:
נאות סמדר ,פארק תמנע,
קטורה ולוטן.

 +מתנת המבצע:
הדרכה ביום הראשון מהמרכז
 +ארוחה והרצאה בבריכה

עלות החבילה למשתתף כוללת:
 +אירוח כפרי באליפז על בסיס חצי פנסיון
 +כניסה לאתרים
 +הדרכה מלאה ביום השני

 ₪ 549לאדם בחדר זוגי
 ₪ 782ליחיד בחדר זוגי
 ₪ 491לשלישי בחדר

ָתּ ִעיזוּ ַ -תּ ְת ִמידוּ – ַתּ ְצ ִליחוּ
זו ברכתו של בן גוריון על הבמה ביטבתה ,הקיבוץ הראשון בערבה ,ביום חגם.

טיול
קיץ

רוּכים ַה ָבּ ִאים ָל ֲע ָר ָבה!
ְבּ ִ
היום
הראשון

היום
השני

 7:30יציאה מהמרכז

נצא דרומה לטיול הייחודי "הערבה פותחת שעריה גם בקיץ" .נדרים דרך בית קמה להפסקה
עצמאית .נמשיך להדרכה וסרט בעבדת  -סיפורה של קהילה נבטית ללא כניסה לעיר העתיקה.

 13:00נאות סמדר:
אמנות–קהילה–
אקולוגיה-ומדבר

הסיור כולל ביקור בבית האומנויות :בחצרות המבנה ,בתערוכה ,בגלריה ובתצפית ,והליכה
קצרה בנוף הכפרי דרך גן הירק האורגני ודיר העזים עד היקב ,כולל טעימת יין .את הסיור ילווה
מדריך מאנשי המקום ,שישתף אתכם בסיפורה של הקהילה המיוחדת שחיה כאן.

 14:30הפסקה

ארוחת צהרים עצמאית בפונדק יטבתה לאורחינו  10%הנחה!

 15:30סיור במו“פ
ערבה דרומית

מרכז ופיתוח ערבה דרומית ממוקם בסמוך ליטבתה ומרכז בתוכו פעילות מחקר חקלאית
ענפה במגוון תחומים :קרקע ומים ,טיפול בפרי אחר קטיף ,מטעים ,פרחים וצמחי נוי ,ירקות,
הגנת הצומח ואגרוטכניקה .המו"פ הוקם בשנת  ,1985על ידי חבר הנאמנים של הסוכנות
היהודית .בחקלאות המנסה להתמודד עם תנאי מדבר ,יש למו"פ תפקיד ייחודי בפיתוח האזור.

 17:00הגעה לאירוח
הכפרי באליפז
התארגנות בחדרים

יתרונות האירוח באליפז נמצאים בגישה האינטימית ,חוויית הדשא ואווירת ה"יחד" של הקבוצה
ולא מפגש אקראי בלובי המלון ...הקיבוץ של פעם עם התענוגות של עכשיו משתלבים כאן כדי
להציע לכם רוגע ,שקט ,צל ונוף מדברי משגע .כאן תוכלו באמת ,להוריד הילוך ולהנות מהשקט
המדברי .כל החדרים הינם חדרי קרקע עם מדשאות מוצלות סביב .עמדות מנגל ופינות ישיבה.
 14חדרים זוגיים  12 +חדרים משפחתיים.

 18:00ערב טעים
ונעים בבריכה

ניפגש בבריכה לארוחה בשרית מפנקת .נהנה מטבילה בבריכה בתאורת הערב ולאחריה נשאר
להרצאה מרתקת :קנאביס רפואי – כל מה שרצית לשאול ולא העזת...
* הערב ילווה במצגת ובכיבוד קל.

 4:30בבוקר ,טיול
זריחה לדיונות

מתי בפעם האחרונה קמת לזריחה בערבה? השמש הזורחת על חולות סמר והתמונה מרהיבה.
נשמע על הגבול הקרוב ,הצמחיה השופעת והחיים בדיונה.

 7:00ארוחת בוקר

ארוחת הבוקר מוגשת בסלסלות מפנקות לחדרים.

 8:00פלמינגו ועברו־
נה ,מבצע עובדה
באילת

מה הביא את ציפורי הפלמינגו להקים את ביתם באופן קבע באילת? ממה הם ניזונים ומהיכן
הצבע המיוחד .אום רשרש ודגל הדיו :סיפור המרגש של מבצע עובדה ,ריצת חיילי חטיבת גולני
וחטיבת הנגב במירוץ לכיבוש העיר אילת ,לפני הסכמי שביתת הנשק ,וסיפורו של דגל הדיו.

 12:00הפסקת צהריים ארוחת צהריים באילת ע"ח המטייל וחזרה לאליפז למנוחת צהריים

היום
השלישי

 16:45סיור שקיעה
בפארק תמנע

נפגש בלובי לסיור שקיעה בפארק תמנע .נשנוש קל בלובי ונצא לסיור מרתק באחד
מהפארקים הגדולים בעולם! הסיור משלב ביקור בתופעות גיאולוגיות וארכיאולוגיות מרתקות,
נופים מרהיבים של מדבר פראי ,מיוחד וצבעוני שאין שני לו ,מסלולי טיול רגליים קלילים אל
אתרי הקשתות ,הפטרייה המפורסמת ועמודי שלמה העצומים.

 20:00ארוחת ערב

ארוחת ערב בחדר אוכל ולאחריה ערב עצמאי בדשא  -העוגיות עלינו ,המצב רוח עליכם!

 7:00ארוחת בוקר

ארוחת בוקר בסלסלות מפנקות ופינוי חדרים.

 9:00קיבוץ קטורה

סיור מרתק בקיבוץ החושף פיתוח טכנולוגי ,חקלאות הי-טק ומפגש אישי מרתק .נכיר את
השדה הסולארי הראשון בעולם המנוקה ע"י רובוטים ,נשמע על מפעל האצות החדשני המשלב
חקלאות מים בלב המדבר ,ונבקר את "מתושלח"  -עץ תמר יחיד מסוגו שהונבט מגרעין בן 2000
שנה שנתגלה בחפירות המצדה .נבקר בכפר ההדגמה הבינלאומי לטכנולוגיות מנותקות רשת,
המדגים שיטות בנייה ייחודיות ,אפיה ובישול מאנרגיית השמש ,מיחזור זבל אורגני לייצור חשמל.

 11:00לוטן תיירות
אקולוגית

אתם מוזמנים לחוויה אקולוגית המשלבת מפגש אישי והדרכה .סיור בשכונה האקולוגית
הבנויה מכיפות אדמה ,ביקור באקו-כיף :מתחם אקולוגי העוסק בגינון אורגני ,בניה חלופית,
אנרגיה מתחדשת ועוד .נפתח במצגת סיפור ההתיישבות בלוטן ,נמשיך בסיור הפרויקטים
האקולוגיים ונסיים ב“בית התה“ :מסעדה קסומה ושם נתכבד בתה צמחים.

 13:00סיום משוער
וחזרה למרכז

