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  מחים להזמינכם לטייל ולנפושש                  
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                        52-51/2/72  
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 אליפז  נופש מדברי ב"צל"   

 ליווי צמוד של צוות מיומן וליווי רפואי 

 אוטובוס ומדריך צמודים 
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 עפ"י הפרוט בתכניתת וארוח 
                                                               

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                                                   

 
 

                                                   
 

 חופשה נעימה                                                   
                       

 מתנ"ס יואב –מחלקת ותיקים                                        

 

 
 ₪.  095,1:  לאדם בחדר זוגי המחיר                   
 ₪.  1,,09 : לאדם בחדר יחידהמחיר                   
 תשלומים ללא ריבית 4תנאי תשלום: עד *                  

 למחלקת ותיקיםלפרטים נוספים ניתן לפנות             

                         80-0288050  

 אנא הזדרזו  ! –מספר המקומות מוגבל )אוטובוס(          
 

 



 תכנית:ב            
 : 5252יום הגעה 

 איסוף מהיישובים 80:88

 5עצמאיתבדרך השלום, ארוחת בוקר  עצירה 80:88

ק"מ מאילת.  01 -צל תמרים הינו חאן דרכים חדש בדרך לאילת9 הנמצא בכניסה לקיבוץ יהל כיהל :  00:88

 . בשרית  קלה  ארוחת צהריים

נתחיל את הסיור בשכונה האקולוגית9 סיור בגן האורגני9 נפגוש אקולוגיה הלכה למעשה : מיחזור9 לוטן  02:58

. נסיים בביקור בבית ון אורגני וכמובן בניה אקולוגית אנרגיה מתחדשת9 קומפוסט9 חיסכון במים ומים אפורים9 גינ

 התה הקסום ובחנות המציגה עבודות אומנים מהאזור.

 קבלת חדרים –הגעה לאליפז  00:88

  . ( בשרית)ארוחת ערב חמה  00:58

 סיפור המקום על קהילה קטנה ושיתופית9 החיה במדבר ומפריחה את השממה.הכירו את אליפז ,  50:88

 קפה ועוגה. כיבודבליווי תמונות והערב 

 : 5.52 היום השני
 (סלסילות פקניק למתחם החדרים). עם מגוון גבינות9 לחמים9 ירקות ועוד..ארוחת בוקר עשירה  0:88
 נסיעה לטיול סיור עין עברונה , בריכות המלח וציפורי הפלמנקו5 0:88

מפגש עם משפחת פרידמן ממקימי החווה והקשר המיוחד השייך לאבי המשפחה  –חוות דרך הים והתבלינים 
זן מיוחד של סרטן בין מיליוני שנים ואת הדג "פרידמן" המקורי ע"ש –עם החקלאות הימית 9נכיר את הארטמיה 

 5 המשפחה
 !ארוחת צהריים בשרית בכפות תמרים 05:58

 חזרה למנוחת צהרים באליפז   58:.05:58-0
תמנע . סיור לקראת שקיעה . נתחיל באתר הפיטריה משם לאתר הקשתות  סיור מודרך בפארק  - 00:88-00:58

 בהמשך ניסע לעמודי שלמה האדירים . לסיום ניסע לאגם למילוי בקבוקים בחול צבעוני למזכרת.9 
 ערב חופשי באילת  ארוחת ערב במסעדה באילת5  – 58:02

 יום העזיבה: –5052היום השלישי 

 ארוחת בוקר  0:88

 פינוי חדרים 80:88

 תחילת הסיור בטורבינות הרוח שמנצלות את מזג האוויר ליצירת חשמל.. ואנרגיה מתחדשת סיור באליפז 80:58

דקות למכון  01ומגוון תבלינים . לאחר מכן9 ניסע בימי הקיץ נהנה גם מהצצה בחממה ההידרופונית לגידול חסה 

באמצעות כוח הכבידה ושורשי הקנה אנו מטהרים  הטיהור בשיטת האגנים הירוקים הראשון בערבה9 ונראה איך

דונם. כחלק  011מגה בשטח של  0את מי הביוב. נעבור דרך מטעי התמרים. נבקר בשדה הסולארי 9 שדה 

לסיום9 נעלה לתצפית מעניינת על הדיונה הגדולה  והערבה לעצמאות אנרגטית.ממספר שדות שיובילו את אילת 

 האחרונה בערבה.

 אליפז 5ב  ארוחת צהרים 05:88
 5  סיור במכוורת בעין יהב 00:88

 חזרה צפונה. 02:58

 

 
 

              
 
 
 
 
 

     יתכנו שינויים בתכנית לפי הצורך  ***               

 

 828-5800005  ,  מילי פיכמן      828-5505020 גיל    טלפונים חיוניים:    רינה  
 

 


