נופש מיוחד לגמלאים בערבה
ברּוכִ ים ַהבָּ ִאים לָּ עֲ ָּרבָּ ה.

טעמי מדבר בערבה  -אירוח בקיבוץ  -אילות
(מינימום  40משתתפים)

ָּת ִעיזּו ַ -ת ְת ִמידּו – ַתצְ ִליחּו
זו ברכתו של בן גוריון על הבמה ביטבתה ,הקיבוץ הראשון בערבה,
ביום חגם.
מה מסתתר שם באנשי הערבה? מה הטעם לגור במקום שכזה ,ומי
בכלל נמצא שם?
עולם שלם נפתח במסע טעימות ברוח המדבר בערבה.
מצורפת תכנית ל  2לילות ערבה החושפת את טעם הערבה -מגידולי החקלאות ועד יין ושיכר,
מפומלות ועד גלידות מדבר טעימות במיוחד ,ולא נשכח את טעם החיים – מפגשים אישיים עם
קהילות ואנשים שהלכו עם החזון ,האמת הפנימית ורוח המדבר ויפתחו עבורכם עולם מפתיע של
חדשנות ופיתוח בקנה מידה עולמי.
תאריכי אירוח19-21.5.19 :
ימים :ראשון  -שלישי
בסיס אירוח :חצי פנסיון
מינימום 40 :משתתפים
מחיר לאדם בחדר זוגי ₪ 890 :כולל מע"מ
המחיר כולל :אירוח כפרי באילות על בסיס חצי פנסיון +כניסה לאתרים +ארוחת צהרים ארוזה
בפארק תמנע ,אוטובוס ומורה דרך/מדריך צמוד
ניתן לשלם באשראי ב  3תשלומים
פרטים והרשמה ניתן לפנות למירב עז –  / 053-9231516חגית מלכה – 054-8144048
 המחיר תקף לאמצע שבוע בלבד ,שני לילות.
 המחירים כוללים מע"מ ואת התכנית הנ"ל.
ט.ל.ח.

-

תנאי ביטול:

-

עד  21יום  ₪ 10%לאדם
עד  7ימים  50%דמי ביטול
פחות מ 7-יחויבו במחיר מלא

ְברּוכִ ים ַהבָּ ִאים לָּ עֲ ָּרבָּ ה.
היום הראשון:
 08:00יציאה מחנה וסע (נקודות איסוף בדרך עפ"י רישום) בליווי מדריך מוסמך

נצא מהמרכז לכיוון הערבה נסע דרך מצפה רמון ,נתחבר לרוח המדבר דרך כביש  40ומשם לנאות
סמדר ,נעצור לארוחת בוקר עצמית בדרך עפ"י שיקול דעתו של המדריך( .ע"ח המטייל)

 14:00יציאה לפונדק נאות סמדר לארוחת צהרים עצמאית בטעמים מקומיים( .במקום קפה ,כריכים,
גלידה ,ומוצרים אורגניים מתוצרת המקום).
אמנות – קהילה –אקולוגיה ומדבר
אומנות וטעימות יין ושיכר באמצע המדבר
"אין סיכוי שתגדלו פה משהו ...חבל על הזמן"  -כך הסתיים יעוץ חקלאי אי שם בסוף שנות ה .80
אתם מוזמנים לסיור ומפגש מרתק הכולל ביקור בבית האומנויות :בחצרות המבנה ,בתערוכה ,בגלריה
ובתצפית ,והליכה קצרה בנוף הכפרי דרך גן הירק האורגני ודיר העזים עד היקב ,כולל טעימת יין.
הסיור מלווה ע"י מדריך מאנשי המקום ,אשר ישתף אתכם בסיפורה של הקהילה המיוחדת שחיה כאן
וישלב נושאים נוספים כמו חקלאות אורגנית ,שימוש במים מושבים ,בנייה מדברית ואקולוגית ,הכנת יין
ועוד ...משך הסיור כשעה וחצי.
 17:00נגיע לאירוח הכפרי בקיבוץ אילות – קבלת חדרים והתארגנות
האירוח הכפרי מאפשר להנות מכל העולמות ,מציע טבע ועולם ירוק לצד העיר
התיירותית הגדולה.
יתרונות האירוח הוא הגישה האינטימית ,חוויית הדשא ואווירת ה"יחד" של הקבוצה
ולא מפגש אקראי בלובי המלון...

 18:30ארוחת ערב בטעמי המדבר במסעדת "כפות תמרים"
נסיים בערב בידור מהנה .

היום השני:
 07:00- 10:00נפתח בארוחת בוקר עשירה במסעדת "כפות
תמרים"
 10:00חממת  5החושים  -השוק של הטבע באליפז
בלב מטע התמרים והפרדס נמצא מתחם של גידולים בחממות
ובשדה פתוח
חממת  5החושים ,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 ,כרובית ,תבלינים לתה ,לבישול
ועוד .נהנה מפינת ישיבה ותה ביתי.
חלב באמצע המדבר? על זה נדבר במפגש גלידה ביטבתה  -על טעמי הגלידה המדבריים ואחרים,
איך מכינים את הגלידה ומי הוגה הרעיון,
 11:30פארק תמנע -בעקבות אוצרות הנחושת
סיור מרתק באחד מהפארקים הגדולים בעולם! הסיור נפתח במיצג המספר
את סיפור האתר .הסיור משלב ביקור בתופעות גיאולוגיות וארכיאולוגיות
מרתקות :סיור אל המכרות הקדומים בעולם שם כרו והפיקו המצרים
הקדמונים נחושת ,נופים מרהיבים של מדבר פראי ,מיוחד וצבעוני שאין שני
לו ,מסלולי טיול רגליים קלילים אל אתרי הקשתות ,הפטרייה המפורסמת
ועמודי שלמה העצומים.
מסלול טיול לדוגמה :ביקור במיצג 'מכרות הזמן' ,המשך טיול באתר הקשתות ,הפטריה ,עמודי שלמה
האדירים ,מילוי בקבוקי חול ,לגימת תה מקומי וקפה מהביל.
 13:00ארוחת צהריים ארוזה (תסופק בבוקר לפני היציאה).
 14:00סדנת גלידה -בואו להכיר את תהליך הייצור ,המרקמים המרכיבים של גלידת יטבתה העשויה
מחלב היישר מהמחלבה ותוספות טעימות – פירות טריים ,סירופים טבעיים ,עוגיות וליקרים (ללא חומרי
טעם ומשפרי טעם) .הסדנה כוללת טעימות
 15:00חזרה לאירוח -מנוחה קלה בחדרים
 18:30ארוחת ערב בטעמי המדבר במסעדת "כפות תמרים"
***ערב חופשי באילת****

היום השלישי
ארוחת בוקר  .פינוי חדרים.
סיור בקטורה  -חקלאות הי -טק ברוח היהדות ,כפר מנותק רשת ,תיקון עולם וחלוציות מול פיתוח
חקלאי מהמוביל בעולם.
 10:00קטורה
סיור מרתק בקיבוץ החושף פיתוח טכנולוגי ,חקלאות הי-טק ומפגש
אישי מרתק עם אנשי קטורה .במהלך הסיור נכיר את השדה הסולרי
הראשון במדינה והראשון בעולם המנוקה באופן אוטומטי ע"י רובוטים,
נשמע ונצפה על מפעל האצות החדשני והיחידי בעולם המשלב
חקלאות מים בלב המדבר(!) ונבקר את "מתושלח" ,עץ תמר יחיד מסוגו
בעולם שהונבט מגרעין בן  2000שנה (!) אשר נתגלה בחפירות
המצדה .בנוסף ,נבקר בכפר ההדגמה הבינלאומי המרהיב לטכנולוגיות

מנותקות רשת ,המדגים שיטות בניה חדשניות וייחודיות ,תנורי אפיה
ובישול מאנרגיית השמש ,מחזור זבל אורגני לייצור חשמל ועוד.
ופרידה מהערבה...
** 14:00סיום משוער וחזרה למרכז**
ט.ל.ח.
-

יתכנו שינויים בסדר האתרים המוצעים בהתאם לתאריך הנבחר וזמינות האתרים
לשאלות ופרטים נוספים,
אשמח לעמוד לרשותכם:
חגית מלכה – "תיירות נופש ואירועים"

054-8144048
במיילhagit.malka1@gmail.com :

