ערבה דרומית  /חבל איילות

"דרך הערבה"  -תפתיעו את עצמכם
בין צומת מנוחה בצפון וכיכר הכניסה לאילת בדרום ,שמורת הר הנגב והרי אילת במערב והרי אדום במזרח ,נמצאת
"דרך הערבה" .רצועה צרה וארוכה המספקת חוויה מדברית עשירה עם שלל אטרקציות ופעילויות לקבוצות ומשפחות.
למבקרים מוצעים מגוון מסלולים :להולכים ברגל ,לרוכבי האופניים או לנוסעים ברכב ,לצד אתרי אירוח ולינה מקמפינג,
חאן מדברי ,חדר אירוח קיבוצי ועד סוויטה מפוארת בחוה מבודדת .כמה מהאטרקציות שכדאי להכיר
בערבה – יטבתה.
מבנה המחלבה – המציג את סיפורה של
המחלבה הראשונה  -מהימים בהם התקשתה
להעביר את תוצרת החלב  -ועד הפיכתה לאחת
המחלבות המובילות בישראל.
הרפת – סיפור הפרות שהסתגלו לחיים במדבר
והתנסות בחליבה בחצר.
המדבר – ישיבה בכיסאות המדמים נסיעה
בג'יפ אל נופי המדבר המרשימים ,חציית נחלים
בשיטפון המתיזים מים.
אנרגיה מתחדשת – הפקת חשמל באמצעות
קרני השמש והשימוש בו.
עוד ביטבתה :סיורים חקלאיים בין ענפי
הקיבוץ ,סיורים במטעי התמרים וגידולי
השדה הסמוכים לגבול וסיורים להיכרות האנרגיה
המתחדשת בערבה.

פארק תמנע  -מהפארקים היפים
בעולם

מרכז המבקרים החדש שנפתח לאחרונה
בכניסה לפארק ,מזמין את האורחים להיכרות
מקדימה עם נופיו המדהימים ,המשולבים אבן
חול אדומה שהטבע פיסל ,סלעים שחורים מנגד
והלבנים שיוצרים דרמה נופית מרשימה .הפא־
רק שצורתו פרסה חושף מגוון רחב של ממצאים
מתקופות שונות ומספר את סיפורם של כורי הנ־
חושת מהתקופה המצרית הקדומה ועד היום,
באמצעות סרטים קצרים" ,כלי כריה" שנמצאו
בפארק וממצאים נוספים .בפארק למעלה מ25-
מסלולי הליכה ,נסיעה ורכיבה באופני הרים,
ביניהם הפטרייה ,הקשתות ,עמודי שלמה ,הקניון
הוורוד " -קניון הפרצופים" ,סינגל תמנע ואחרים.
עוד בפארק :אוהל מועד – שחזור מדויק של
המשכן אותו נשאו בני ישראל בנדודיהם במד ־
בר ,אגם מלאכותי ובו סירות להשכרה ,סדנאות
יצירה ומילוי בקבוקים בחול צבעוני ,השכרת
אופני הרים ,מסעדת "חאן המלך שלמה" -
המגישה ארוחות מדבריות ,לצד חנות מזכרות
ייחודית ואתר קמפינג מסודר.

נאות סמדר  -אמנות ויקב אורגני

חי בר יוטבתה | צילום :דורון ניסים

שמורת חי-בר יטבתה (רט"ג)

שמורת טבע ,ששמה לה למטרה להשיב את
חיות הבר המוזכרות בתנ"ך .מציעה אטרקציות
בסימן החזרה אל הטבע ביניהן :סיור ספארי
ברכב פרטי בין עדרי החיות בהם הפראים,
הראמים ,הדישונים והיענים .הסיור הטבעתי
עובר במלחת יטבתה בין עצי שיטה וצמחייה
מדברית ומתבצע באמצעות דיסק הדרכה
בשפות שונות שנמכר בכניסה.
סיור מודרך מלווה בפקח המאכיל את עדרי
בעלי החיים מתקיים מדיי יום שבת בשעה .11:00
עוד בשמורה :חנות מזכרות ,תחנת מידע וחניון לילה.

וכשהערב יורד....
התפאורה מתחלפת ,שמי לילה זרועי
כוכבים מעל נופי הערבה והרי אדום
העוצמתיים ,שביל החלב זוהר והירח נראה
מחויך לאורם של כוכבי הלכת.

חוות דרך התבלינים והים

חווה העוסקת בחקר החקלאות הימית
הממוקמת על מפגש דרכים עתיקות – "דרך
הבשמים" ו"דרך הים" וצופה אל הרי אדום
שבירדן .בחווה עוסקים בגידול אצות ,צדפות,
ארתמיה אילתית (סרטן ימי זעיר) ודגי "פרידמן"
בעלי גוון סגול הנקראים על שם אביו של בעל
החווה ,שגילה אותם.
במרכז המבקרים חוויה ריחנית ורב גונית של
עשרות סוגי תבלין ,תערובות לבישול ותיבול,
צמחי מרפא ,חליטות תה וכלים ייחודיים לבישול
ועיצוב המטבח ,כלי בישול ומתנות .הכניסה חינם.

גני בית האמנויות | צילום :ארכיון נאות סמדר

זה הזמן לבחור אתר לינה בערבה ,להתקשר אלינו למרכז
המידע וההזמנות ואנו נסייע לכם בהצלחת החופשה הבאה
שלכם ב"דרך הערבה" 1-800-225-007

הטיפ של חנן גינת
ראש מועצת חבל אילות
"אני מזמין אתכם לטייל בשמורת עברונה ,להינות מנופי מדבר קסומים
אל מול הרי אדום ולבקר באתר עתיקות ייחודי המציג את פאר חקלאות
הערבה בתקופה הקדומה .עברונה מוזכרת בספר במדבר במסעות בני
ישראל בצאתם ממצרים לצד תחנות נוספות כמו יטבתה ועציון גבר .זוהי
חווה חקלאית מהתקופה המוסלמית הקדומה שקיומה התאפשר בזכות
טכניקת הפוגרות .ההנאה הגדולה היא מהזחילה בפירים ,ואם יתמזל
מזלכם אף תוכלו לפגוש את צבי הנגב המסתתר בין עצי השיטה".

פארק יטבתה  -סודות המדבר
וטעם יטבתה

חללי תוכן מוקפים בחצר פעי לה עם
מזרקות מים מרעננות .בפארק ארבעה מבנים
העוסקים בתחומים הקשורים לקיבוץ הראשון

סיור רגלי עצמאי מהכניסה לקיבוץ אל בית
האמנויות ,דרך גינה מטופחת אל היקב האורגני
הדרומי ביותר בישראל.
בית האמנויות – מבנה מרשים ובו בתי
מלאכה של אומני הקיבוץ וגלריה ובה מוצגים
ונמכרים יצירותיהם של אומני הקיבוץ.
המבנה מרשים בגובהו בשל מגדל הצינון המדברי
שבמרכזו .את חצר המבנה מעטרים תבליטי חיות.
יקב נאות סמדר – סיור ביקב כולל טעימות של
יין אורגני מענבים הגדלים במדבר .ביקב מייצרים
יינות וליקרים אורגניים.
הסיור העצמאי מתקיים בימים ראשון  -שישי
בשעות .10:00-13:00
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