חופשה באילת ותיקים ונהנים ינואר 2019
תפרנו במיוחד עבורכם תכנית מיוחדת לאילת ,הנני שמחה להציג בפניכם התכנית
לחופשה באילת.

מלון רימונים אילת
מלון רימונים אילת מרשת רימונים (נפטון
לשעבר) החדש נחשב ''לליבה'' של העיר
אילת ,נפתח לאחר שהושלם בו שיפוץ
מאסיבי אשר ממצב את המלון ברמה של 5
כוכבים ,ובתוך כך מעמידו בשורה אחת עם המובילים במלונות
אילת .המלון הקלאסי והידוע ברמת השירות הגבוהה ,באוכל
המשובח ובאירוח הלבבי ,מעניק לאורחיו חווית אירוח בלתי
נשכחת .המלון שוכן על הטיילת הצפונית של העיר ,בלב אזור
התיירות והבילויים ובצמוד לחוף ים.

תאריכי אירוח 3 ( 20-23/01/19 :לילות 4,ימים) מדריך :פיני לוטם
ימים :ראשון -רביעי
סוג האירוח :חצי פנסיון
סה"כ 25 :חדרים

עלות לאדם בחדר זוגי₪ 1,500 :
₪2,220
יחיד בחדר:
₪1,200
שלישי בחדר:
האירוח כולל:
 מועדון גמלאים לרשות האורחים הכולל :שתייה חמה ,שתייה קרה,עוגיות הבית ומשחקי
שולחן.
 קפה ועוגה פעם אחת במהלך השהייה.
 פעם אחת כריכונים מהמלון במהלך השהייה.
 הופעה של שרון חזיז ביום ב' במלון.
 גיל חובב ביום ג' במלון.

 רצ"ב תכנית הנופש.

 המחיר כולל אוטובוס צמוד  4ימים ,טיול בכל יום ,כניסות לאתרים ,מדריך מוסמך צמוד.
תנאי תשלום :תשלום בכרטיס אשראי ב –  3תשלומים.

הרשמה ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל מירב – 053-9231516

חגית – 054-8144048

מועד אחרון להרשמה15/12/18 :
תנאי ביטול:
עד  21יום  ₪ 100לאדם
עד  7ימים  50%דמי ביטול
פחות מ 7-ימים יחויבו במחיר מלא

תכנית הנופש באילת
יום א' 20/01/18 -
 – 07:30יציאה מרכבת צפון – חנה וסע בת"א (רכבת צפון) המשך לתחנת איסוף מחניון בית מכבי שליד התחנה
המרכזית שער ראשון – המשך איסוף מאשדוד (נקודות האיסוף בהתאם לרישום) .עצירה

לארוחת בוקר בדרך – ע"ח המטייל

היום הראשון  -בדרך לאילת
נסיעה לאילת דרך כביש הערבה
עיר אובות '.שרידי העיר מצויים במיקום שהיה אסטרטגי בעולם העתיק; על
אם הדרך היורדת מעזה וממשית ,דרך מעלה עקרבים ,אל הערבה ועבר
הירדן .מקובל לראות באתר את "תמר שבמדבר" ,בנוסף ,נמצא "שער
מסרק" ,שמקבילים לו נמצאו בערים מגידו ,חצור ובתלים מקראיים אחרים
מהמאה ה 10-לפנה"ס .ממצא בולט נוסף הוא מקדש אדומי ,שכליו נמצאו
מנותצים באתרם ,בית מרחץ רומי ומספר בורות מים.
עין יהב – בית האלוורה – שולה שחם הבינה לפני  20שנה שצריך לעבור
מחקלאות מסורתית של ירקות ופרחים לדבר שמתאים לה יותר בהמשך
הזמן .היא עברה לגידול צמח האלוורה ופיתחה מוצרים שונים ממנו ,ג'לים,
שמפו ועוד  .כמו כן שולה עורכת ביקור בשטחים מסביב למושב בין
החממות ותצפית על המקום עם הסברים וסיפור ההתיישבות בערבה -עין
יהב.
אקו-כיף – קיבוץ לוטן – קיבוץ לוטן שוכן למרגלות הרי אדום ,באזור
הערבה הדרומית שטופת השמש .מעבר למגוון הפעילויות שמציע הקיבוץ
ניתן להנות גם משלל אטרקציות באזור -מנחלים ועצי שיטה מצלים ,דיונות
חול ומטעי תמרים מניבים ,וכמובן פארק תמנע המופלא ,החי – בר המרתק
וכמובן העיר אילת והים האדום שאין דומה לו .המודעות לסביבה של חברי
הקיבוץ החלה לצבור תאוצה בסוף שנות ה .90החלו לבחון את חייהם
במדבר ,כיצד משתלבים בריקמה העדינה שסביבנו ופועלים למען הסביבה
בה גרים בדרכים שונות וחיים כקהילה בת – קיימא.
ביקור בן כשעה וחצי.
  - -ארוחת צהרים עצמית בדרך-15:30הגעה (משוערת) למלון רימונים אילת.
— קבלת פנים מתוקה הכוללת עוגיות השף ופירות יבשים.
 חלוקת מפתחות לחדרים.
 17:00 כניסה חופשית למועדון הבריאות הכולל :סאונה,ג'קוזי,

חדר כושר 10% ,הנחה על מגוון טיפולי ספא.
 נעימות פסנטר בלובי
 19:00-20:30ארוחת ערב במסעדת המלון
 20:30 -21:15מופע קרקס מרהיב בינלאומי בלובי המלון
 21:15ערב ריקודים ולהיטים מכל הזמנים.
יום ב' 21/01/19
 07:00-10:30ארוחת בוקר במסעדת המלון
הגן הבוטאני – הגן הבוטני של אילת הוא גן אורגני בעל אוסף צמחים נדיר .הגן החל את דרכו
מזרעים שנאספו מכל קצוות תבל .על אף תנאי מזג האוויר הקיצוניים וכמות המשקעים המזערית
באזור ,פורח במקום גן מיוחד ,עשיר ומגוון ,כאשר לצד צמחייה מקומית ,מלבלב יער הגשם
המלאכותי על גידוליו הטרופיים .בגן ניתן למצוא מסלולי הליכה המתפתלים בין טרסות אבן ונחל
מפכה ,פינות ישיבה בהן ניתן לנוח ולהתענג על ריחות הפריחה ,ומצפורים מוצלים המשקיפים
על הרי אדום וים סוף .הגן הבוטני הוא חלק מהחווה האורגנית שהוקמה בשנת  1998על שרידיו
של מוצב צבאי .
מרכז חקר ימים ואגמים בישראל – המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) הממוקם בחוף
הצפוני של אילת עוסק בפיתוח טכנולוגיות לגידול של דגי ים ויצורים ימיים אחרים בעלי ערך
כלכלי .מחקרי מלח"י יוצרים תשתית לפיתוח של חקלאות ימית בישראל כענף חקלאי חדשני
המנצל מי-ים ומים מליחים ולהקמתן של תעשיות ביוטכנולוגיות נלוות .
 14:00חזרה למלון  -ארוחת כריכונים במלון.
–לטינוס ריקודי שורות
 16:00-17:00הרצאה בנושא טיפוח החן והיופי
 17:00קפה ועוגה במלון
 18:30-21:00ארוחת ערב עשירה ומגוונת במסעדת פנורמה.
 19:00שעשועון בינגו
 20:30שרון חזיז בהופעה
 22:15ערב ריקודי טנגו ופסדובלה.
יום ג' 22/01/19
 07:00-10:30ארוחת בוקר באופן חופשי במסעדת המלון
 11:00-12:00יציאה הפלגה ימית הכוללת:
תאור מסלול השייט:
שייט לאורך גבול ירדן ישראל ,תצפית על החוף המלכותי ,נערוך תצפית על ריף הדולפינים וחזרה
למרינה אילת .ההפלגה מלווה בהסברים מקצועיים ומגוון מוזיקה מכל הזמנים.
מנה ארוזה הכוללת :בגט שנציל ,חומוס ,חמוצים ,שתייה קרה.
 14:00חזרה למלון למנוחה ופעילות חופשית
 18:30-20:30ארוחת ערב עשירה ומגוונת במסעדת פנורמה.
 19:00סדנת קוקטיילים בבר המלון.
 20:30גיל חובב בשיחה וסיפורים.
 21:30רוקדים לצלילי שנות ה 60

יום ד' 23/01/19
 07:00-09:00ארוחת בוקר במסעדת המלון
 10:30פינוי חדרים ,יציאה מהמלון לטיול בדרך הביתה
 11:30נאות סמדר – סיור מעניין בקיבוץ הוקם בשנת ( 1989במקום קיבוץ
שיזפון שהתפרק) על ידי קבוצה של חברים ,שהתקבצה במשך כמה שנים
בירושלים סביב שאלות מהותיות הקשורות במצבו של האדם ,והסיכוי לחולל בו
שינוי .כיום זוהי נאת מדבר אורגנית המשתרעת על שטח של כ 800-דונם.
התייחסות רחבה לתחום האקולוגי כוללת חקלאות אורגנית ,בנייה מדברית,
מחזור והשבת מים ,ואורח חיים שמתייחס לתחום היחסים בין אדם לחברו-.
סיור מעניין (בתשלום) להכרתה של חברה ייחודית...
פארק הצבעים במכתש רמון -דרך צבעי הרמון ,בזכות ההזדמנות לראות לכל
אורכו שכבות יפייפיות של שכבות אבן החול הצבעוניות שהצטברו בקרקעית
המכתש במשך אלפי שנים .מעיינות ובריכות חורף בקרקעית המחצבות שפעלו
בעבר במקום ,שכבות סלע חול צבעוניות ,חניון חרסה בו נבנו קונוסים עם
דוגמאות של סוגי קרקע שונים שהוצאו מאדמת המכתש.
מסלול מקסים וקליל ועביר לכל רכב.
שאנטי במדבר -ביקור מרגש בפרויקט שקם בשנת  2001אותו יזמה מריומה -
כפר טיפולי שהוקם עפ”י מודל בית השנטי בת”א ומטרתו להעניק מענה לבעיית
הנוער בדרום ולהרחיב את כלי הטיפול של בית השנטי – המשך הגשמת
החזון בהרחבת הטיפול בנוער בסכנת חיים במדינת ישראל ויישוב הנגב .
בית השנטי במדבר ,צומת ציפורים ,כביש  5 ,40ק”מ דרומית לשדה בוקר
הפסקת צהרים בקניון באר שבע
 15:30המשך לכיוון המרכז
חזרה הביתה....עייפים אך ....
*** התכנית ניתנת לשינויים
בעת פינוי חדרים ועזיבת המלון – יש להחזיר מפתחות ולשלם חשבונות אישיים בדלפק הקבלה

אשמח לעמוד לרשותכם
בברכה
שאלה,
בכל
נופש ואירועים" 054-8144048
חגית מלכה – "תיירות

