חברת "קשרי תעופה" בשיתוף העמותה לחבר הוותיק מ.א דרום השרון
שמחים להזמינכם להשתתף

היי אילת ,היי אילת
בתכנית:

להלן התכנית לנופשון לאילת מלון ספורט
 17-20.11.19ימים ראשון  -רביעי

היום ראשון 17.11.19-

 07:00יציאה ממתחם המועצה האזורית .
ארוחת בוקר קלה ב"חלב בראשית"
חלב בראשית סיור  /ביקור מודרך באתר מיוחד ומעניין המחובר לבדואים .זוהי חווה
המייצרת מוצרים שונים מחלב נאקות הנחשב לבעל סגולות בריאותיות מיוחדות ומעניינות.

דרום ים המלח סיור מודרך לאורך דרום ים המלח ,כולל תצפית אדירת ממדים
על המפעלים ,הנוקטים בשיטות מאוד מודרניות לכריית המינרלים מהים.
סיור בבית האומנויות ובגידולים האורגניים .מפגש מעניין עם
נאות סמדר
נציג /ת הקיבוץ שתשתף אותנו מעט באורח החיים במקום המבודד ומיוחד הזה.
נמשיך בנסיעה לאורך כביש  12ונעלה להר חזקיהו לתצפית על בקעת הירח ושדה
התעופה עציון ממנו יצאו מטוסינו לתקיפת הכור בעיראק.
הגעה למלון סביב השעה .16:00
קבלת פנים ,התארגנות ,חלוקה לחדרים והשתלבות בפעילות המלון.
ארוחת ערב במלון.
היום השני 18.11.19
ארוחת בוקר במלון.
 09:00יציאה לטיול.
הגן הבוטני של אילת .סיור בגן ,שהמיוחד בו ,שרק צמחים המותאמים לגידול
בחבל הארץ השומם הזה ,נמצאים בו
על הדרך לגבול טאבה ,מבנה ישן ,בו גר בטרם קמה מדינת
בית וויליאמס
ישראל ,בריטי מוזר ,שהיה לו מה להגיד על כל העניין הציוני .נסייר סביב הבית
ונשמע את סיפורו.
באר אורה ישוב קהילתי צעיר ופורח ,במקום שבו היה לפני שנים רבות בסיס
הגדנ"ע הידוע .מהיכן השם ? התשובה בטיול.
חזרה למלון.
ארוחת צהרים במלון .השתלבות בפעילות המלון.
ארוחת ערב במלון.
היום השלישי19.11.19 :
ארוחת בוקר במלון.
יציאה לטיול.
09:00
חממות התבלינים באליפז על רקע הרי אדום ובלב המטעים והפרדס  ,נסייר
בחממות ובשטחים החקלאים – נכיר את הגידולים עגבניות ,פלפלים ,תבלינים
ומגוון רחב של ירקות  .נשמע על ההתמודדות חקלאות מדברית ,איך הגיעו סוגים
שונים של גידולים לערבה ועוד..
סיור גבולות צפונה לאילת ,אל מול אליפז הגבול עם ירדן ,חוות עברונה ,בריכות
המלח ,נדידת הציפורים .ניסע לאורך הגבול ובריכות המלח ,עד קרבת העיר אילת
מהזווית הצפונית שלה ,עם שלל הפרויקטים המתוכננים לה .בגדר מתוכננים
עדיין.
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חוות דרך התבלינים -הקונספט של הרשת הוא להפיץ את הידע והשימוש
בתבלינים וצמחים לא רק כמתבלי מזון ,אלא גם כמחזקי ומשפרי בריאות האדם.
בחווה תוכלו למצוא צמחי מרפא וחליטות מיוחדות לכל מיני בעיות ומחלות  .היום
יש יותר מודעות לשימוש ב'תרופות סבתא' .יותר מחקרים נערכים ,ויותר ויותר
אנשים מעזים משתמשים ונהנים מהתועלת שבהם ".
חזרה למלון.
ארוחת צהרים במלון.
אחרי ארוחת הערב יציאה מאורגנת למופע WOW
היום הרביעי – 20.11.19
ארוחת בוקר במלון.
התארגנות לעזיבת המלון.
 10:00יציאה רגלית עד הלגונה של אילת ומשם לשייט של כשעה במרחבי ים סוף
המסתיר סודות בעומקו.
לאחר השייט ,עוד בילוי אחרון באילת ,אם לא הספקתם לקנות את כל מה
שהתכוונתם.
ארוחת צהרים במלון.
בשעה  14:00נצא לדרך חזרה לנקודת המוצא.
נאחל לכם  4ימים מאושרים ומלאים בחוויות.
ייתכנו שינויים במהלך התכנית ואתכם הסליחה.
• התכנית נתונה לשינויים קלים בהתאם לנסיבות.
✓ המחיר כולל  :אוטובוס תיירותי  ,מדריך מוסמך ,ארוחת צהריים במלון וכניסה לאתרים (לפי התכנית)
✓ וביקור במופע  WOWקבלת עיתון כל בוקר בקבלה למעט היום הראשון

עלות:
₪ 1,920
העלות למשתתף בחדר זוגי -
העלות למשתתף בחדר ליחיד ₪ 2,450 -
המחיר ללא מע"מ במידה וישתנה החוק יישונו המחירים בהתאם
היציאה לטיול מותנה במינימום  50נוסעים משלמים באוטובוס אחד לפחות.
הנחה לקהילה תומכת ליחיד סך של  100שקל לזוג  150שקל

כללי:
הרשמה :אצל רכזי הוותיקים ביישובים עד לתאריך 3.10.19
•

•

•
•
•
•

לבירורים והרשמה שוש רוזן 052-3332041
תשלום :ההמחאות יהיו לפקודת "קשרי תעופה".
כל המבטל יציאתו לאחר תאריך  3.10.19יחויב בדמי ביטול מלאים.
ארגון וביצוע הטיול באחריות "קשרי תעופה" ,לקשרי תעופה ביטוח צד ג' ואחריות מקצועית.
ט.ל.ח
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הערה חשובה:
הטיולים יוצאים מהמועצה האזורית
הגעה ופיזור באחריות החברים.
החברים הנתקלים בבעיות הגעה קשות ,מתבקשים לפנות לרכז היישוב או שוש רוזן.
אנו מקווים שהשינוי יחסוך זמן ועוגמת נפש מהחברים וההנאה מהטיול תהיה טובה יותר.
כל הקודם זוכה – מס' מקומות מוגבל!

בברכת טיולים מהנים
שוש רוזן טיולים ונופשונים

