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טעמימדבר

אליפז - הקיבוץ של פעם עם התענוגות של עכשיו משתלבים כאן כדי להציע לכם שקט, צל ונוף מדברי משגע.
הקפדנו לשמור על השלווה והרוגע כדי שתוכלו באמת... להוריד הילוך וליהנות מהשקט המדברי.

כל החדרים הינם חדרי קרקע עם מדשאות מוצלות סביב, עמדות מנגל ופינות ישיבה.
לבחירתכם חדר זוגי או חדר עם סלון. בתוכנית הדרכה וביקור במגוון אתרים: טיולי זריחה ושקיעה, 

פארק תמנע, חממת 5 החושים, נאות סמדר, לוטן, ומרכז מבקרים עבדת. 

עלות החבילה למשתתף כוללת:
אירוח כפרי באליפז על בסיס חצי פנסיון, כניסה לאתרים, הדרכה בימי ראשון ושני.

מחירים:

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

��������������לשאלות ופרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם: 052-3688384 , 08-6356230  ���

חדר זוגי

995 שח845 שחלאדם

845 שח- - -לאדם (3 איש)

770 שח- - -לאדם (4 איש)

1,421 שח1,121 שחליחיד

חדר גדול עם סלון



 18.4 יום ראשון:
יציאה מהמרכז – דרומה לטיול הייחודי שלנו "הערבה פותחת שעריה": נסיעה דרך בית קמה להפסקת בוקר עצמאית.

נפגש עם המדריך להדרכה וסרט בעבדת סיפורה של קהילה נבטית (ללא כניסה לעיר העתיקה).
משם נמשיך לתצפית "דרך הצלילים" במצפה רמון על המכתש. נקודת תצפית חדשה ומעניינת.

אמנות-קהילה-אקולוגיה ביקור בבית האומנויות נאות סמדר: בחצרות המבנה, בתערוכה, בגלריה ובתצפית. הליכה 
קצרה בנוף הכפרי דרך גן הירק האורגני ודיר העיזים עד היקב. הסיור מלווה ע"י מדריך מאנשי המקום, אשר ישתף 
אתכם בסיפורה של הקהילה המיוחדת בקיבוץ וישלב נושאים כגון חקלאות אורגנית, שימוש במים מושבים, בנייה 

מדברית ואקולוגית, הכנת יין ועוד.
ארוחת צהריים עצמאית בפונדק יטבתה - לאחריה מרכז ופיתוח ערבה דרומית - מו"פ ערבה דרומית ממוקם בסמוך 
ליטבתה ומרכז בתוכו פעילות מחקר חקלאית עניפה במגוון תחומים כגון קרקע ומים, טיפול בפרי אחר קטיף, מטעים, 

פרחים, צמחי נוי, ירקות, הגנת הצומח ואגרוטכניקה - בחקלאות המנסה להתמודד עם תנאי מדבר קשים.
הגעה לאירוח הכפרי באליפז והתארגנות בחדרים.  

ארוחת ערב נהדרת על שפת הבריכה. ניפגש לארוחה בשרית טובה ומפנקת ולאחריה מוזיקת רקע וכיבוד. 
ערב חופשי כדי פשוט ליהנות מהטבע הסובב.

19.4 יום שני:
בוקר טוב עם טיול זריחה - הלב פועם למראה השמש הזורחת במדבר, המרחב הפתוח והאוויר הצונן. חוויה מרגשת.

ארוחת הבוקר המוגשת בסלסלות לחדרים.
עמודי עמרם – טיול מודרך. עמודי עמרם עשויים אבן חול רכה. אבן החול היא תוצר בלייה של סלעים קדומים יותר, 

הסלעים המגמתיים (גרניט, לדוגמא).אבן החול מופיעה במגוון צבעים הודות לשטיפתה בנחלים עשירים בתחמוצות 
ברזל, מנגן ומינרלים נוספים

אילת חופשי וארוחת צהרים עצמאית
אליפז בריכה ומנוחה בחדרים

פארק תמנע טיול לקראת שקיעה – העולם המופלא פותח שעריו, הפארק המרהיב ביופיו. סיור מודרך ברחבי הפארק 
המדהימים: הפיטריה, עמודי שלמה והאגם. נהנה מסיפורי הנחושת והכרייה.

ארוחת ערב חמה וערב ריקודים. ארוחה בשרית טובה ומפנקת ולאחריה ערב ריקודים שמח במועדון עם כיבוד.

20.4 יום שלישי:
ארוחת הבוקר 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 הבשלים. 
קיבוץ לוטן סיור שובה לב בשכונה האקולוגית הבנויה מכיפות אדמה, ביקור באקו-כיף - מתחם אקולוגי העוסק בגינון 

אורגני, בניה חלופית, אנרגיה מתחדשת ועוד. נפתח במצגת המספרת את סיפור ההתיישבות בלוטן ונמשיך בסיור.
סיום משוער וחזרה למרכז

על האירוח באליפז:
החדרים בקיבוץ 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 עם סלון.

עלות החבילה למשתתף כוללת:
אירוח כפרי באליפז על בסיס חצי פנסיון, כניסה לאתרים, הדרכה מלאה ביום הראשון והשני.

845 שח לאדם בחדר זוגי  /  995 שח לאדם בחדר גדול עם סלון  /  845 שח לאדם בחדר גדול ל-3 איש
770 שח לאדם בחדר גדול ל-4 איש  /  1,121 שח ליחיד בחדר זוגי  /  1,421 ליחיד בחדר גדול עם סלון

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

לשאלות ופרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם: 
�����������������  052-3688384 , 08-6356230
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טעמימדברְּברּוִכים ַהָּבִאים ָלֲעָרָבה 18-20.4.2021
שלושה ימים של חוויה במרחבים הפתוחים – טיול מאורגן ברכבים פרטיים


