”ציפורים בראש“
צפרות בערבה הדרומית

”ציפורים
בראש“

סוף שבוע לכל המשפחה בעקבות נדידת הציפורים
חמישי-שישי-שבת 17-15 ,במרץ 2018

15-17.3.2018

בואו עם כל המשפחה
לסוף שבוע חווייתי
בערבה הדרומית:

האורחים ייהנו
מהשתתפות
בכל הפעילויות
והארוחות*
האירוע בשיתוף מרכז
הצפרות אילת ,רשות
הטבע והגנים ,משרד
החקלאות ,קרן קיימת
לישראל והחברה
להגנת הטבע
בחרו את אתר הלינה
ונשמח לרשום
אתכם לפעילויות:

יום חמישי | 15.3

קבלת חדרים בקיבוצים המארחים
והתארגנות באתרי הקמפינג
" 16:00עפים על זה" –
סיורים ופעילות אקולוגית לכל המשפחה בקיבוץ לוטן
 18:30ארוחת ערב
 21:00סיום משוער ונסיעה אל חדרי האירוח ואתרי הקמפינג

יום שישי | 16.3
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ארוחת בוקר באתרי הלינה
"אילו ציפורים"  -נפגשים בחניון פונדק יטבתה ויוצאים לטיולים
מודרכים בעקבות נדידת הציפורים:
< "ציפורים וחיות אחרות" – סיור בדיונות סמר ,היכרות עם החי
והצומח ,זיהוי עקבות בדיונות המרהיבות וסדנת פרוקי רגליים
< "ציפורים וארכאולוגיה" – סיור מודרך בנווה יטבתה ומבנה
המשטרה התורכית כולל תצפיות אל הציפורים הנודדות
< "ציפורים וחקלאות" – סיור מודרך בשדות יטבתה ,היכרות עם
הפיתוחים החדשים בתחום החקלאות והתמודדות החקלאים עם
הציפורים בעונות הנדידה
חזרה לפונדק יטבתה והפסקת צהריים
שמורת חי-בר יטבתה  ,סיורים מודרכים עם הפקח המקומי
והיכרות עם אוכלי העשב
במקביל פעילות קרקסית ורוחנית עם צוות אשרם במדבר.
נסיעה עצמאית אל בריכות האידוי והיכרות עם ציפורי המים
והבולטים בהם – הפלמינגו
ארוחת ערב חגיגית ומפנקת במסעדת "כפות תמרים"
בקיבוץ אילות
סיום משוער ונסיעה לאתרי האירוח

יום שבת | :17.3
 8:00ארוחת בוקר באתרי הלינה המארחים
 9:30הפנינג ציפורים ואמנות בפארק הצפרות אילת בהשתתפות אמנים
מהערבה ,סיורים ותצפיות ,טיבוע ,רישום וסדנאות יצירה
 13:00סיום משוער

08-6616976
www.aravaway.co.il
tayaroot@gmail.com

לקבוצות מאורגנות:
גיל חובב 04-6387940

oﬀice@gilhovav.co.il

מחירון | חבילת האירוח כוללת:
לינת  2לילות לזוג על בסיס חצי פנסיון )ארוחות בוקר וערב( והשתתפות בכל הפעילויות
שם אתר הלינה:

המחיר
לזוג:

תוספת לילד
בחדר הורים:

הערות/תוספות:

מעיין במדבר  -קיבוץ יהל

₪ 1,340

₪ 370

עד  2ילדים בח .הורים

הכפר האקולוגי  -קיבוץ לוטן

₪ 1,290

₪ 380

חופש וחוויה בערבה  -קיבוץ אליפז

₪ 1,290

₪ 295

משפחתית )זוג₪ 2475 (3+

אירוח בקיבוץ  -קיבוץ אילות

₪ 1,350

₪ 300

עד גיל שנתיים ₪ 80

פארק תמנע  -חדרי אירוח

₪ 1,518

₪ 399

פארק תמנע  -ווילה קאמפ

₪ 1,428

₪ 359

פארק תמנע  -קמפינג

₪ 798

₪ 389

אליפז קמפינג

₪ 720

₪ 360

חי-בר יטבתה קמפינג

₪ 550

₪ 254
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סדנאות וסיורים
תצפיות מודרכות
חי-בר יטבתה
הפעלה אקולוגית
הפעלות קרקסיות
הפנינג צפרות
ואמנות בפארק
הצפרות

התוכנייה:

לא כולל ארוחת בוקר

