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15% הנחה לכל הפעילויות
מגוון חוויות קיץ ואטרקציות באתר החרמון'

מסלולי הליכה רגליים לכל 
המשפחה וסיורים מרעננים 

בפסגת החרמון ללא תשלום.

מזחלות אקסטרים הנעות על 
מסילה בשליטת הגולש בין נופי 

החרמון הפראיים.

אבובי קיץ - גלישה מהנה
לכל המשפחה על גבי אבובים 

במורד ההר.

נסיעת שטח אתגרית בקרטינג 
תלת גלגלי ייחודי בארץ בעל יכולת 

עבירות גבוהה בשטח.

רכבל המעפיל אל פסגת החרמון 
)2040 מ'( וצופה לעבר הגולן, 
הגליל, עמק החולה והרי לבנון.

תוקף השובר עד תאריך 31/10/18     אין כפל מבצעים והנחות    ההנחה מותנית בהצגת מודעה זו וכרטיס "מטמון"
 בקופות האתר    יש להתעדכן מראש במועדי הפעילויות והסיורים    ט.ל.ח

ברכישת כרטיס
עליה לרכבל 10% הנחה 
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צפון <

• תל חי • פקיעין • שלומי • כרי דשא-כנרת • פורייה • מעין חרוד
ירושלים • ע"ש יצחק רבין-ירושלים  • בית שאן • עכו • חיפה • אגרון-

• בני דן-ת"א • פתח-תקוה • עין גדי • מצדה • ערד • מצפה רמון • אילת 

* ההנחה תינתן בעת הזמנה ישירה באנ"א בלבד, 
   בכפוף להקצאת חדרים ובהצגת כרטיס מנוי מטמון. 

* לא תקף בין התאריכים 15.7.2018 עד 31.8.2018 
* לא תקף בחגי ומועדי ישראל * אין כפל הנחות 

www.iyha.org.il
לפרטים נוספים חייגו: 1-599-510-511

אנ"א – רשת 
אכסניות ישראליות חפשו אותנו: כשרות בהשגחת הרבנות.

תוכניות חינוכיות ויעוץ טיולים 
בתאריכים נבחרים.
מומלץ למשפחות.

פוריה

חיפה

עין גדי
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5%
אנ״א - רשת אכסניות ישראליות

אירוח איכותי במחירים נוחים, בערים ובדרכים, 
במדבר וליד הים, מתל-חי ועד אילת.
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 www.dgh.co.il  |  zimmers@k1.dalia.org.il   04-9897777 :טלפון

זהר בדשא
אירוח כפרי - מקום שאוהבים לחזור אליו
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צפון <

בין כרמל לעמקים, חבוי מתחם הנופש "זהר בדשא" בקיבוץ 
דליה, ובו בקתות אירוח מעץ, חדרי אירוח לאנשי עסקים 

ולזוגות, ארוחות כפריות, סביבה ירוקה ושלל פעילות למשפחה.
המתחם מספק חוויה משפחתית המשלבת טבע, נופש, שקט ושלווה 

מרחבים ירוקים ופריחה ייחודית, יעניקו לכם אוירה רגועה ומושלמת לחופשה 
משפחתית. האירוח כולל ארוחת בוקר המוגשת בחדר האוכל הכפרי של 

האירוח. בסביבתו של מתחם הנופש זהר בדשא תמצאו אטרקציות מגוונות.
בקיבוץ: דיר כבשים, חוות סוסים טיפולית, בריכת הקיבוץ, טיפולי גוף שונים 

כגון: מסאג'ים ורפואה אלטרנטיבית בתאום מראש.
אתם מוזמנים לצאת לטייל בין שבילי הקיבוץ וליהנות מהאווירה הפסטורלית 

והשקט. ניתן ליהנות מתצפית קסומה אל שקיעות מרהיבות. 
מיקום: קיבוץ דליה בלב רמת מנשה.

אירוח כפרי בית אורן 
בית  בקיבוץ  הכרמל  בפארק  הפראי  הטבע  בלב  ממוקם  אורן  בית  כפרי  אירוח 
גינות  הים.  פני  מעל  מ'   400 בגובה  והרים  ים  של  מרהיב  פנורמי  נוף  מול  אורן, 
נוי ועצי הכרמל מעטרים את בתי האבן הכפריים והמדשאות, אווירה פסטורלית 
ואוויר הרים צלול. המקום מהווה נקודת יציאה מצוינת לטיולים ואטרקציות באזור. 
על  בנוחות. האירוח  גדלים המאובזרים  וסוויטות במבחר  אנו מציעים 20 חדרים 
בסיס לינה בלבד. אנו מציעים מטבח וחדר אוכל מאובזרים ונוחים לשימוש עצמי. 
במתחם האירוח מינימרקט בו ניתן לקנות מוצרים לארוחת בוקר. בריכת הקיבוץ 

חינם )יוני עד אוגוסט(.
הכפרים  כרמל,  חי-בר  אורן,  בית  הרוכבים  חוויית  באיזור:  אטרקציות 
הדרוזיים, כפר האמנים עין הוד, שמורת נחל מערות - האדם הקדמון, חורשת 
הארבעים, מערת אצבע, מחצבות קדומים, נחל אלון וחניון האגם, נחל כלח עליון, 

הר יללת התנים, הגשרים התלויים פארק נשר ועוד.
מיקום: מכביש 4 פונים לכביש 721 המטפס לקיבוץ בית אורן. מכיוון עוספיה או 

חיפה כביש 672. לבאים מכביש 2, יורדים במחלף עתלית – בית אורן.

www.hotel-beitoren.co.il, bo_hotel@beit-oren.org.il | 04-8307444 :טל
*תקף לחדר אחד של מחזיק קופון ובהזמנה ישירה בטלפון: 04-8307444 



התחייבות וללא  עת  בכל  והמחירים  הפעילות  את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 
צוק מנרה ממוקם על כביש 90 בכניסה הדרומית לקריית שמונה או בסמוך לקיבוץ מנרה | ט.ל.ח

ארץ הטבע והאקסטרים

רכבל | מגלשות | טרמפולינת בנג׳י | סנפלינג | קיר טיפוס
 חץ וקשת | רכבת הצוק | קיר בולדרינג

אתם מוזמנים ליהנות מחוויה עוצמתית, המותחת את גבולות הריגוש עד לאקסטרים. 
שלל פעילויות אתגריות לכל המשפחה המגדירות מחדש את האושר המשפחתי. 
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www.cliff.co.il | חפשו אותנו ב-

לפרטים והזמנות:
04-6905830

במעלה המצוק, בגובה 900 מטר, 
בלב הפארק האתגרי צוק מנרה, 

נמצא מנרה לודג’.
55 חדרי אירוח מאובזרים ומטופחים, 

המתאימים למשפחות ולמטיילים.

בונוס לאורחי הלודג’ - כניסה חופשית 
וללא הגבלה לכל פעילויות צוק מנרה.

למנויי מטמון
 15% הנחה

בצוק מנרה ובמנרה לודג’

                  

EXTREME
GO
רשות הטבע והגנים

*ההנחה ללודג׳ לא תקפה בחגים ובחופשות.
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כפר הנופש "מעגן עדן" לחוף הכנרת

טלפון: 04-6654400 | פקס: 04-6654455

בכפר הנופש מעגן עדן תוכלו ליהנות 
מנופש משפחתי מושלם באווירה כפרית. 

לרשותכם יחידות משפחתיות מרווחות ומצוידות, 
חדרים זוגיים רומנטיים, וחדר אוכל כשר.

במעגן עדן בריכות שחייה וספורט ימי )בעונה(, חדר טיפולים
ופעילויות נוספות. אתם מוזמנים להתרגעות ולהנאה בין המדשאות 

הנרחבות, מול הנוף המרהיב של הגולן והגליל ולאטרקציות, טיולים ופעילויות 
רבות בסביבה. 

מעגן עדן - פינת החמד של הצפון, חופשה נהדרת בכנרת.
מיקום: החוף הדרומי של הכנרת, 1 ק״מ מזרחית לצומת צמח.

* ההטבה תינתן אך ורק בהצגת כרטיס מטמון בצ׳ק אין
  )לא בנייד ולא צילום של הכרטיס( * לחדר אחד של מחזיק קופון 

* אינו תקף באוגוסט וחגים, אין כפל מבצעים והנחות. 

www.maagan.co.il | maaganhv@netvision.net.il 
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*בהצגת כרטיס מטמון

במעלה ההר לקיבוץ חוקוק, מעל נחל עמוד, 
מתגלה תמונת נוף מדהימה, לכנרת, הרי הגולן, צפת והרי 

הגליל. השקט הרוגע והשלווה של קיבוץ חוקוק, ממתינים לכם 
והכל במרחק דקות ספורות מחופי הכנרת.

נקודת יציאה מצויינת לטיולים ולאטרקציות המרכזיות בגליל ובגולן.
72 חדרים צמודי קרקע עם חצרות מוקפים דשא ונוי מטופח באווירה 

רוגעת ושקטה. בחדרים: מיני בר, עמדת קפה וקומקום חשמלי, 
טלוויזיה ומזגן, מחוץ לחדרים תמצאו: שולחנות פיקניק ומדשאות 

)ניתן למנגל במתחם(. לילדים: גן שעשועים, ג'מבורי לקטנטנים, 
עבודות יצירה ומרחבי דשא אינסופיים.

מיקום: קבוץ חוקוק, בקרבת הכנרת והערים טבריה, ראש פינה וצפת.

www.hakukbalev.co.il | kabala@hakukbalev.co.il 1-700-550-380 :טלפון

חקוק בלב
כפר המטיילים של הצפון
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קיבוץ מזרע שבעמק יזרעאל הפורה 
והמרהיב מציע אירוח כפרי אותנטי 
ומרענן, פתוח אל מרחבים ירוקים, 

מדשאות וצמחיה למול שדות העמק. 
בקיבוץ מזרע 77 יחידות אירוח ב-5 רמות שונות: חדרי סטנדרט, חדרי 

פרמייר, חדרי בוטיק, חדר דה לוקס וקראווילות משפחתיות.
בכל החדרים מטבחון מאובזר, טלוויזיה ומזגן, במרחבי האירוח פינות ישיבה, 

פינות ברביקיו ומדשאות רחבות ידיים.
האירוח כולל ארוחת בוקר לא כשרה בחדר האוכל של הקיבוץ וכניסה 

לבריכה בעונת הרחצה.
מיקום: קיבוץ מזרע ממוקם בין עפולה לנצרת על כביש 60.

10 דק' מעפולה, 15 דקות מנצרת.

 www.mizrabb.co.il | cl@mizrabb.co.il | 04-6429230 :טלפון

קיבוץ מזרע - אירוח כפרי
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תיירות עין זיוון מציעה חווית אירוח לכל סוגי המטיילים והנופשים.  
החל מבקתות עץ יוקרתיות ומפנקות, סוויטות מאובזרות, חדרי אירוח מפנקים, ועד מתחם החאן בסגנון לינה 

ייחודית עבור מטיבי הלכת שבינכם.
כפר הנופש עין זיוון מהווה נקודת מוצא מעולה לטיולים באזור הגולן והגליל.

עוד בעין זיוון בריכת שחיה גדולה )בעונה(, טיולי ג'יפים, מפעל שוקולד, חוות סוסים, יקבי בוטיק, מתחם החול-
יכול והמון אטרקציות נוספות.

res@ein-zivan.co.il :מייל | www.enzivan.co.il | 04-6993610/12 :להזמנות
10% הנחה – לא כולל יולי אוגוסט וחגים )אין כפל מבצעים, בתוקף עד 31/05/19(

תיירות עין זיוון מציעה לכם ביקור בבוסתן בראשית בגולן - אתר קטיף עצמי ואטרקציות 
הגדול בארץ. בלב עמק קונטרה, בצפון רמת הגולן, בתוך מטעי קיבוץ עין זיוון, חי וצומח לו 

הבוסתן הכי גדול בארץ לקטיף עצמי.
מה קוטפים? דובדבן מתוק, דובדבן חמוץ, פטל, אוסנה, אגס אסייני, נקטרינות, אפרסקים, תפוחים בכל מיני צבעים 

- כל פרי בעיתו.
במקום שפע של פעילויות )חלקן בתשלום נוסף(: פארק חבלים אתגרי, פינת חי, מתחמי מזון, קיר טיפוס, בריכת 
"שכשוכית", בית קפה, פינות ישיבה, שולחנות פיקניק וערסלים. הפעילויות משתנות מעת לעת ובהתאם לעונה. 

אחרי שנקטוף ונאכל ממיטב הפירות נוכל להתרווח במדשאות או בערסל באחת מפינות החמד הפזורות במקום, 
לשתות קפה משובח ולקנות ממיטב תוצרת הגולן בלובי. גן עדן כבר אמרנו?!

res@ein-zivan.co.il :מייל | www.enzivan.co.il | 04-6993610/12 : להזמנות
15% הנחה )אין כפל מבצעים(

 
שייט בנהר הירדן בקייקים וסירות ראפטינג בתוך צמחיית נחלים עבותה.

המים הקרירים והאווירה הקסומה הופכים את השייט לחוויה ייחודית  במינה כששכשוך המים 
וציוץ הציפורים מלווה אותנו, במהלך השייט ניתן לפגוש בצבי מים, דגים למיניהם ומגוון רחב 
של בעלי כנף סביב. לאורכו של המסלול ניתן ליהנות ממקטעים מסעירים ואתגריים ומקטעים 

נינוחים ושלווים. אורכו של הנתיב כ- 4 ק"מ. זמן משוער של המסלול: שעה ורבע כולל הסבר והנחייה של אנשי 
צוות אבוקייק.

 www.abukayak.co.il | 04-6921078 :להזמנות
abukayak@gmail.com :מייל

25% הנחה לשייט קיאקים )אין כפל מבצעים(

כפר הנופש עין זיוון 

בוסתן בראשית בגולן

מתחם אבו קייק וחוויות שטח
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אירוח כפרי קבוץ ענבר
האירוח הכפרי של קבוץ ענבר )הקבוץ הקטן בארץ!( 

שוכן בלב הגליל, בנוף הררי וירוק. 
בענבר 18 חדרי אירוח )צימרים( ממוזגים, מוקפים במדשאות 

ופינות ישיבה. מבנה המקום מתאים במיוחד לקבוצות של משפחות 
וחברים הרוצים לבלות יחד, בשקט, עם תחושה של מרחב ופרטיות.

האירוח כולל: ארוחת בוקר כפרית מוגשת בחדר האוכל הביתי של 
האירוח. המיקום של ענבר בלב הגליל מאפשר גישה נוחה ומהירה למגוון 

גדול של מסלולי טיולים, נופש פעיל ואטרקציות. המגוון הגדול מבטיח 
חופשה מהנה ומגוונת שתתאים לרצונות של כל בני המשפחה.

מיקום: מכביש 85 בצומת חלפתא פונים לכביש 806, פניה שניה 
שמאלה. 10 דקות מכרמיאל, 15 דקות מכנרת, 20 דקות מראש פינה.

טלפון: 04-6987302
 inbar@inbar.co.il | www.inbar.co.il
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מקום בו שלווה וטבע נפגשים, 
על אם הדרך בין הכנרת לגולן.

האירוח הכפרי בקבוץ עמיעד, בכניסה לגליל העליון, ומציע לאורחיו 27 
חדרי אירוח מרווחים ומפנקים, הטובלים בטבע גלילי פתוח וקסום. היחידות 

מאובזרות במקלחת ושירותים, מקרר קטן, טלוויזיה, מיזוג/חימום ופינת 
קפה. חיבור לאינטרנט אלחוטי בכל רחבי מתחם האירוח הכפרי בחינם. 
שטחי נוי סובבים את חדרי האירוח ומוקפים במדשאות ירוקות, חורשות 

ושבילי הליכה פסטורליים. במסעדת "יופי קופי" שבקיבוץ מוגשות ארוחות 
צמחוניות/ חלביות/ טבעוניות עשירות המוכנות במקום מדי יום מחומרי 

גלם עונתיים, טריים ובריאים. המסעדה מגישה ארוחות בוקר לאורחי האירוח 
הכפרי וארוחות נוספות בתיאום מראש. במרחק הליכה קצרה מחדרי האירוח 

נמצאת בריכת השחייה של עמיעד. האירוח הכפרי בעמיעד מהווה צומת 
מרכזית לרמת הגולן, לכנרת, לחרמון, לצפת ולכל אתרי התיירות הגליליים.

מיקום: קיבוץ עמיעד ממוקם בכניסה לגליל העליון, צפונית לכנרת
 www.amiad-inn.com | 04-6909829 :טלפון

אירוח כפרי עמיעד
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חדרי הבוטיק נמצאים בקיבוץ שניר,
השוכן בתפר שבין הגליל העליון לרמת הגולן.

חדרי הבוטיק נמצאים בלב שמורת הבניאס במרחק הליכה מהמפל
והשביל התלוי. מסביבנו במרחק נסיעה של מספר דקות שמורת תל דן,

החצבאני, אתר החרמון, אתרי הקייקים ושלל אטרקציות נוספות.
הקיבוץ נמצא בגובה 330 מטר מעל פני הים, אל מול נוף מרהיב הנשקף 

גם מרוב החדרים. בשניר מזג אוויר נעים, אוויר צח ומי בניאס נהדרים.
בריכת השחייה היפיפייה פתוחה )בעונה( לרשות המתארחים ונמצאת

כמספר צעדים מהחדרים. ארוחות הבוקר שלנו מפנקות ועשירות 
ומוגשות לחדר או במסעדת "אדמה".

מיקום: נוסעים צפונה לקריית שמונה על כביש 90, ממשיכים וחוצים את 
קריית שמונה עד לצומת המצודות )קניון נחמיה מימין(, פונים ימינה לכביש 

99. ממשיכים בנסיעה. לאחר כ-12 ק"מ, מצד ימין נמצא קיבוץ שניר.
טל: 04-6952508, 050-5369523 | פקס: 04-6952403

www.snirsuites.co.il | tayarut@kbsnir.org.il

צפון <
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% מלון מטיילים מלכיה
נוף מהמם נשקף מקיבוץ מלכיה אשר במרומי הגליל. 

שילוב מהפנט של ירוק וחום, מהרי הגולן ומעמק 
החולה, כשבאופק נישא הר החרמון, המעוטר בשלג 

ונראה כתלולית קצפת. מסביב לקיבוץ פזורים כרמים ומטעים 
ירוקים של עצי בוסתן ופרי. המלון משמש מרכז לטיולים 

ברגל או ברכב למקומות יפהפיים. 
המלונות ידידותיים לבעלי חיים.

מלונות מטיילים - לאוהבי טיולים וחופש.
מיקום: מלון מטיילים מלכיה נמצא בגליל העליון,

11 ק״מ מערבית מצומת כוח.

טלפון מרכז הזמנות: 04-6883040 | 04-6883034
  www.travelhotels.co.il :פורטל האינטרנט

* אין כפל מבצעים, לא ניתן למימוש בחגים וביולי אוגוסט.

צפון <
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% מלון מטיילים איילון,

טלפון מרכז הזמנות:  04-6883040 | 04-6883034
  www.travelhotels.co.il :פורטל האינטרנט

* אין כפל מבצעים, לא ניתן למימוש בחגים וביולי אוגוסט.

מיקום: מלון מטיילים איילון נמצא בגליל המערבי, 10 ק“מ 
מראש הניקרה, בין שני הנחלים “נחל בצת” ו“נחל כזיב”

מלון מטיילים גשר הזיו נמצא קילומטר אחד מחוף אכזיב

מלון מטיילים גשר הזיו
המלונות מהווים מרכז מידע עדכני לכל הפעילויות, 

המסעדות, מסלולי הטיול והאטרקציות בגליל המערבי.
מיקום המלונות מאפשר בסיס מצוין ליציאה לטיולים

באזור ברגל ובאופניים.
המלונות ידידותיים לבעלי חיים.

מלונות מטיילים  - לאוהבי טיולים וחופש.
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פארק באלגן הוא הגדול מסוגו בצפון הארץ.
מציע שפע אטרקציות וחוויות!

המקום משלב מגוון מתקנים ופעילויות לגילאים שונים
וכולל 3 מתחמי פעילות בכרטיס אחד:

מתחם מרכזי הכולל: אופנועים חשמליים, רכבת, סירות מתנגשות, מכוניות 
מתנגשות, זירת תותחים, מתנפחים, פארק מוטורי )קרטינג בנזין לילדים( ועוד.

משחקיה מקורה לפעוטות: ג'ימבורי, קומפי, בריכת כדורים, 
שולחנות הוקי מהודרים, חדר מטבח, לגו ועוד.

פינת חי קטנה ונעימה ובה מגוון של בעלי חיים.
הפארק מוצל, שפע מקום ישיבה להורים ומזנון עשיר.

כמו כן ניתן להתחיל או לסיים את הפעילות בטיול באחד ממסלולי הטיולים 
באזור )נחל יגור, נחל המעפילים, שביל חוצה ישראל ועוד(.

 מיקום: בכניסה לקיבוץ יגור בסוף המסלול של נחל יגור/נחל נחש.

www.ba-lagan.co.il | 04-9849336 :טלפון: 04-9848989 | פקס
* במחיר מלא בקופות האתר * בתוקף 31.05.19 * אין כפל מבצעים

באלגן - פארק השעשועים בקיבוץ יגור 

ם*
חינ

ד 
אח

ר 
בוג

מ
לא

מ
ר 

חי
מ

 ב
לד

ס י
טי

כר
ת 

ש
כי

בר
ים

צע
מב

ל 
כפ

ין 
*א

ה*
נח

 ה
5%

כפר הנופש ראש הנקרה 
בלב הגליל המערבי בין נחל כזיב לאכזיב, 

אנחנו מציעים לכם  כפר קסום, המשלב בין
לינה, ארוחות מצוינות, ספא מדהים, בריכה, 

חדר כושר ומרחבי ענק.
בכפר 52 חדרי אירוח ממוזגים, בנויים בסגנון כפרי, באווירה פסטורלית

קרוב לים. מקום ממנו תוכלו לצאת לטיולים ואטרקציות מדהימות בסביבה. 
מתחם ספא חדש!

אנו נדאג להציע לכם את חבילת הטיול המושלמת עבורכם במחיר מנצח.

מיקום: נוסעים לכיוון נהרייה ומשם ממשיכים צפונה בכביש 4 לכיוון ראש 
הנקרה, עוברים את קבוץ ראש הנקרה )מימין( ומשמאל נמצא כפר הנופש.

טלפון: 04-9823112 
www.Kfar-rosh-hanikra.co.il
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ל אגם חי קבוץ יראון
במרומי הגליל העליון, בין שמורות טבע, חורשות
ומטעים שוכן קבוץ יראון, ובו אגם טבעי, פינת חי

ואתר נופש ובילוי. אטרקציה מושלמת לכל המשפחה.
פינת חי ייחודית בה החיות משוחררות וניתן להאכיל אותן, הדרכת זוחלים, 

מסלול מעגלי רגלי סביב האגם, גינה אורגנית טיפולית, שייט בסירות פדלים, 
מתקני שעשועים, מתנפחים, מתקן חבלים אתגרי לילדים, משטחי דשא, 

פינות ישיבה מוצלות. בית קפה מקומי, גלידרייה ופיצרייה. 
משחק חיות אינטראקטיבי לילדים – חדש!!!!

נגישות מלאה לנכים. האתר משמש גם כמקום טיפולי ושיקומי לבעלי חיים ואנשים.
פעילות מובנית לקבוצות בכל הגילאים. ימי כיף וגיבוש לקבוצות, ימי הולדת.  

ניתן להתעדכן באתר שלנו agam-yiron.co.il ובפייסבוק: "אגם חי יראון"
שעות פעילות: ימים א-ה: 10:00-16:00 יום שישי וערבי חג: 10:00-14:00 

שבת: 10:00-16:00. באוגוסט מא-ה עד 18:00. בקור קיצוני וגשם – האגם סגור.
מיקום: קיבוץ יראון בכביש הצפון )מס' 899( בין סאסא למלכיה

agam@yiron.org.il | 04-6868364 :טלפון: 04-6868304, פקס

צפון <

צפון <

צפון <
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מפגש חוויתי עם עולם חייתי
מרכז מבקרים ייחודי בישוב שכניה שבגליל התחתון, הפותח צוהר אל שני 
עולמות שאינם מוכרים למרבית הציבור. במשך כשעתיים נכיר מקרוב את 

היצורים החולקים אתנו את העולם, ננפץ מיתוסים ואגדות ונחשוף בפניכם 
דברים מדהימים הקשורים בעולמות אלו, וכל זאת בעזרת תצוגה מגוונת 

של חרקים וזוחלים, מלווה בהדרכה מרתקת.
במרכז המבקרים שלושה דגשים עיקריים:

• תצוגת חרקים וזוחלים – חלון למעבדה.
• הדרכה חוויתית וליטוף חיות.

• מסלול אימנימל – מסלול חוויתי בתוך הכלובים, ללא מחיצות.
הביקור מתאים למשפחות וקבוצות עם ילדים החל מגיל חמש.

הביקור במקום בתיאום מראש – בטלפון או באתר.
מיקום: גליל מערבי, שכניה

טלפון:  04-9998212 | 050-2971962
yaacov_b@012.net.il | www.meital-labs.co.il
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מועדון קיאקים + שנירקול - חתירה בקיאקים לנקרות עם נוף משגע כולל 
עצירה ושנירקול. נסיעה ברייזרים- נסיעה חווייתית לאורך נופי הגליל המערבי 

עוצרי נשימה. מועדון סאפ – הדרכה לימודית על סאפ ויציאה לחתירה 
בלגונות של חוף אכזיב. אטרקציות בשטח: טיולי ג'יפים וטיולי טרקטורונים, 

רייזרים  באזור, סיור רגלי מודרך. 
שעות פעילות: ימים א-ה מהשעה 6:00 עד השקיעה, 

יום ו מהשעה 6:00 עד שעה לפני כניסת שבת. בשבת האתר סגור.
.WAZE -מיקום: חוף אכזיב. )ליד חוף בננה ביץ'( ניתן לרשום ב

טלפון לתיאום: 052-8758300, משרד: 04-9514495
  www.galei-yam.com    galiyamacziv@gmail.com

גלי ים אכזיב מרכז תיירות וספורט בלגונות 
הטבעיות הנמצאות בשמורת הטבע אכזיב 

גלי ים אכזיב מתמחה בהפקת אירועי חוף בשילוב פעילויות אקסטרים 
ימיות: שייט אקסטרים בסירות טורנדו מהלגונה באכזיב סביב 5 האיים 

עד לראש הנקרה וחזרה, שנירקול, שייט בסירות טורנדו וסיור ימי 
מודרך לשמורת הטבע ראש הנקרה.

גלי ים אכזיב
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גן גורו, פארק המעיינות
ורייזר העמק הנעלם

גן גורו וגן גו-יורה - פארק אוסטרלי יחיד מסוגו בארץ ובעולם.
בואו ללטף ולהאכיל קנגורו חופשיים, לפגוש מיני בעלי חיים אוסטרליים וסוגים 

שונים של דינוזאורים בעלי כושר תנועה וקול.
פארק המעיינות – טיולי טבע ומים בין מעיינות למרגלות הגלבוע, 

הכניסה ללא תשלום. טיול אופנים, רכבים ירוקים, בר אופן.
רייזר העמק הנעלם – טיולי רייזרים ברחבי העמק ובגלבוע, חווית שטח 

בנהיגה עצמית. הטיולים בהזמנה מראש בלבד!
מיקום: על כביש עפולה בית שאן, בכניסה לגן השלושה )סחנה(. 

www.nirtours.co.il | 04-6488060 :טלפון
10% הנחה בכניסה לגן גורו | 10% הנחה בטיולי רייזר העמק הנעלם

15% הנחה לפארק המעיינות, עבור רכבים ירוקים/אופנים.
* לא כולל חגים וחופשות * ההנחות לכל המשפחה בהצגת כרטיס רשות הטבע 

* ההנחות אינן עבור לינות שטח וסיורי לילה * אין כפל מבצעים והנחות

צפון <
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צפון <
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על      - מרכז האטרקציות של הצפון
מגוון פעילויות ספורט ימי ואתגרי, חוות סוסים ומרכז טיולי 

השטח ליחידים, משפחות וקבוצות בכנרת.
חוות סוסים וטיולי שטח:  

• חדש!! תומקארים 4 מקומות • טיולי ריינג'רים, תומקארים וג'יפים  
• טיולי סוסים ליחידים וקבוצות • טיולי זוגות רומנטיים לאור השקיעה

מיקום: מעיין נון מגדל, על כביש 90.
טלפונים: טיולי שטח- 050-9693181 | טיולי סוסים- 050-9693184
פעילויות ספורט ימי ואתגרי:  שייט בסירות לנהיגה עצמית • סירות סקי 

• שייט טורנדו • אופנוע ים • בננה • אבוב רחיפה/ישיבה
• חדש!! סירות פונטון ל-12 מקומות בנהיגה עצמית.

מיקום: "חלום עולמי" מול מלון רימונים מינרל ביציאה הדרומית
של טבריה.

טלפון: ספורט ימי 050-9693185 סגור בשבת
www.halomolami.co.il | halomolami1@gmail.com

חי פארק קריית מוצקין
אתר בילוי משפחתי, מטופח ומרהיב ביופיו, משתרע על פני

180 דונם, מורכב ממספר מתחמים שהמרכזי בהם הוא גן החיות בו מגוון 
רחב של בעלי חיים בבתי גידול מעוצבים המדמים את סביבתם הטבעית. 

גן החיות חבר בארגון גני החיות העולמי WAZA, האירופאי EAZA, אירו-אסיאתי 
EARAZA והישראלי. עומד בכל התקנים המחמירים של טיפול ואחזקת בעלי חיים תוך 

כדי הקפדה מקסימאלית על רווחת בעלי החיים. באתר מתחמים נוספים לרווחת 
המבקרים: אמפי פארק להופעות ואירועים, לונה פארק עם מתקנים חשמליים, 
רכיבה על גמלים וסוסי פוני, אגם ברבורים, מרחבי דשא לצד מתקני משחקים 
ופינות ישיבה מוצלות. במקום בית קפה - מסעדה חלבית כשרה "קפה בחורש" 
ומזנונים. המתחם מישורי ונגיש לנכים. באזור הטיילת ניתן לקיים השקות מוצר, 
ירידים ותערוכות. אירוח והדרכה מתקיימים עבור תלמידים בבתי ספר, גני ילדים, 

קייטנים, ועדי עובדים ומבוגרים בכל ימות השנה בשפות שונות.
שעות פתיחה: שעון קיץ: א-ה, בשבת ובחג 9:00-17:00 ; ימי ו' וערבי חג 9:00-15:00                                          

שעון חורף: א-ה, בשבת ובחג 9:00-16:00 ; ימי ו' וערבי חג 9:00-14:00
מיקום: החשמונאים 79 קריית מוצקין |  טלפון:  04-8747445 

גן החיות היפה בישראל!

www.haypark.co.il"חי פארק"
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% חמת גדר - יוצא מגדר הרגיל
אתר התיירות והפנאי המועדף ביותר

בישראל לנוער, לזוגות ולכל המשפחה.
באתר לרשותכם: מרחצאות מים חמים, פינוקי מים ייחודיים, גן קסום 

של 150 דונם מטופחים, פינת חי, פינת ליטוף, מופעי תוכים מאולפים, 
חוות התנינים, מיתחם אוהלים ממוזגים בחודשי הקיץ ללינה ואירוח.
מתחם הספלאש: עונתי, הכולל: בריכה קרה, גיזרים של קילוחי מים צוננים 

ומגלשת אקסטרים.
ספא טבע: מתחם הספא למבוגרים, הכולל בריכה טרמו מינרלית,

מבחר טיפולי פינוק לבחירה, סאונה.
מלון בוטיק ייחודי ״ספא וילג״: 31 סוויטות מאובזרות ומפנקות.

מגוון מסעדות לפי הטעם: ״בלובר״ - חלבית צמחונית, מסעדת ה״מחבת״ 
מסעדה ישראלית.

5% הנחה על מחירי החבילות.
WWW.HAMAT-GADER.COM :לפרטים

להזמנות: 6393* | טלפון: 04-6659999 | פקס: 04-6659967 
information@hamat-gader.com
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"מיני גולף פרוד"
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על מיני גולף פרוד – חוויה גלילית 
אטרקציה ייחודית בגליל 

המציע שלל אטרקציות ברמה 
בינלאומית לכל המשפחה:

� 18 מסלולים חדשים ומחודשים תחרותיים ומאתגרים של מיני גולף   
� מטווח פיינטבול חדשני � משחקייה בסגנון קיבוצי � באולינג שטח 

ושולחנות משחק � חדר משחקי עץ וקופסא � מדשאות ירוקות, 
שולחנות פיקניק ופרגולות הצללה � בקיץ ניתן ליהנות מכניסה 

לבריכת הקיבוץ � נקודת עצירה מתוקה להתרעננות בגלידריה 
עם מגוון טעמים קלאסיים וגלידות טבעיות אורגניות.

מיקום: קיבוץ פרוד נמצא על כביש עכו–צפת, בדרך למירון.
טלפון: 050-8697802 | פקס: 04-6849007

www.minigolfarod.com | minigolf4@gmail.com

ה*
נח

 ה
10

% רוב רוי - שיט בקאנו אינדיאני בירדן
אתר רוב רוי בנוי מחומרים טבעיים כגון 

עץ וחימר, ומשלב בתוכו מוטיבים אתניים אינדיאניים.
בתוך השקט והפסטורליה של המקום אפשר לשוט

על הירדן בסירות קאנו אמיתיות, שייט לכל המשפחה.
• הרוח החיה - משחק התבוננות אינדיאני במהלך השייט
• טיול ברכבים ירוקים בנהיגה עצמאית • טיולי ג‘יפים 

• בניית רפסודות • אומנות סביבתית
• ימי כיף לקבוצות מאורגנות, שייט לילי, בר מצוה, ימי הולדת וימי גיבוש

   השייט מתאים מגיל שנתיים ומעלה.
פתוח: כל ימות השנה 09:30-17:00 מומלץ לתאם מראש.

מיקום: פונים מכביש מספר 90 לעבר קבוצת כינרת 
            ועוברים את אתר “ירדנית”.

טלפון: 052-2413176 | פקס: 04-6750733
www.robroy.co.il | robroyco@gmail.com
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אתר  נמצא  החוף,  קו  אל  ישירה  ובתצפית  העצים  בין  עופר,  ביער 
האטרקציות ים כרמל המציע אטרקציות נפלאות לילדים, למשפחות 
ולקבוצות. בואו להכיר מקום תזזיתי שאין בו רגע אחד משעמם. הכול 

קורה פה והכול שמח ומסעיר.

יבש • גלישת אומגה  אטרקציות המוצעות בים כרמל: מסלול אבובים 
זוויתית מאובטחת באורך 80 מטרים מעל צמרות העצים • טרמפולינת בנג'י

• מסלול חבלים באוויר • קיר טיפוס • מגלשת הרים מהירה וייחודית בישראל.
בקרבת מקום: מסלולי טיול ואופניים לטיולי שטח באופן עצמאי ופינות 

לפיקניק בחורש הירוק של הכרמל. שפע חנייה בחינם. 
מיקום: ב- WAZE: ים כרמל 

יש להתעדכן באתר לזמני פתיחה.

www.yamcarmel.co.il | info@yamcarmel.co.il  04-8733773 :טלפון

ים כרמל - 
מתחם לאירועים ואתגרים 
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% מדעטק – המוזיאון הלאומי 

למדע, טכנולוגיה וחלל - חיפה 
מדעטק הוא מוזיאון המדע הגדול והמגוון 

בישראל ומציע למבקרים בו חופשה שלמה ביום אחד.
במדעטק כ-20 תערוכות בהן מאות מוצגים אינטראקטיביים בנושאים 
מדעיים וטכנולוגיים, פארק מדע ובו מוצגים גדולי מידות שמזמינים את 
המבקרים לחוות את העובדות המדעיות על גופם ממש. עוד במדעטק 
נטריקס - חלל דיגיטלי אינטרקטיבי, המרכז לגיל הרך - מתחם לילדים 
ופעוטות, סינמטריקס - קולנוע רב חושי בתלת-מימד )בתשלום נוסף(.
מדי קיץ מארח מדעטק תערוכה בינלאומית מובילה שמהווה אטרקציה 

מיוחדת למשפחות עם ילדים )והורים...( סקרנים במיוחד.
מדעטק הוא מקום שמשלב הנאה וחוויה, מעורר סקרנות ועניין ומעודד 

גישה חיובית למדע וטכנולוגיה.
מיקום: שמריהו לוין 25 \ בלפור 10 חיפה.

www.madatech.org.il  04-8614444  :טלפון מרכז הזמנות

פתוח: בקיץ בימי א-ה ושבת 16:00-09:00, בימי שישי 13:00-09:00. 
בערבי חג סגור. בחורף סגור למבקרים.

מיקום: ליד מושב עמיקם. ממחנה 80 ממשיכים לעבר פרדס חנה 
בנימינה. בצומת עדה פונים מזרחה )ימינה( ובצומת הבא שמאלה, 

לעבר מושב עמיקם.

* תוקף ההטבה עד 31.05.19, אין כפל מבצעים ו/או כפל הנחות.
* ההנחה לכניסה לאתר בלבד, לא כולל פעילויות נוספות.

בואו להתרענן במי המעיינות שבאתר
מי קדם פארק אלונה.

ניקבת מים תת קרקעית, חלק ממערכת המים לקיסריה מהתקופה 
הרומית ביזנטית.

סיורים מודרכים בניקבת המים, הליכה זקופה במים בגובה 40-70 ס״מ. 
יש להצטייד בבגדים ונעליים להליכה במים ובפנסים. 

הסיור מתאים לקבוצות ויחידים.

www.meykedem.com | 04-6180028 :טלפון: 04-6388622, פקס

מי קדם - פארק אלונה
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מרכז מבקרים המתאים לקבוצות,
משפחות ויחידים. 

קסם הגולן: סרט קסום ומרתק על נופי רמת הגולן המוקרן על מסך של 180 
מעלות, הצופים חווים את חוויית הגולן במלואה ודואים ברחבי הגולן. את החוויה 

הקסומה משלים דגם צבעוני ואותנטי של הגולן המספר במופע אורקולי את 
סיפורה המרתק של רמת הגולן. 

לפרטים והזמנות: 04-6963625
הטבה: 20% הנחה בהצגת כרטיס חבר

מסעדת ברוהאוס הגולן – מסעדה בתוך מבשלת בירה: במבשלת הגולן-
הופכים את מי הגולן, בדודי הנחושת, לבירת "בזלת", בירות טריות וטעימות 

להפליא בסגנונות שונים, המוגשות להנאתכם במסעדה עם תפריט מגוון ואיכותי 
הכולל מבחר מרשים של בשרים, מנות ילדים, מנות צמחוניות וקינוחים מפתיעים 

וכל זה באווירה צעירה ונעימה.  לפרטים והזמנות: 04-6961311
הטבה: בארוחה זוגית של מינימום 240 ₪ קינוח או בקבוק בירה 330 מ"ל מתנה.

אין כפל הנחות ומבצעים. 
www.merkazgolan.co.il |  04-6850766 :טלפון: 04-6963625 | פקס

קסם הגולן – עולם מלא בחוויות
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לחקור את ירושלים מעל ומתחת

טיילת החומות
הטרק ההיסטורי על חומות העיר:

מראה מדהים ופנורמי
של העיר העתיקה והחדשה

טיילת צפונית
משער יפו ועד שער הפרחים:

ראשון - חמישי ושבת 9:00 - 17:00
(שעון חורף עד 16:00)

טיילת דרומית
משער יפו ועד שער האשפות:

ראשון – חמישי ושבת 9:00 – 17:00
שישי 9:00 – 14:00

 הרפתקאה בסגנון "אינדיאנה ג'ונס",
סודות של ימים עתיקים ובנאים סודיים

שעות פתיחה
 ראשון – חמישי ושבת 9:00 – 17:00

(שעון חורף עד 16:00)

מערת צדקיהו

www.pami.co.il
החברה לפיתוח מזרח ירושלים, אתרי תיירות
tourism@pami.co.il 02-6277550 'טל

מערת האגדות והמסתורין של ירושלים
9,000 מ"ר מהם נחצבו אבני ירושלים

בתקופת המקדש
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ל קמפינג אל רום – קמפינג בגולן

מול נופי הטבע הפראיים ועוצרי הנשימה
של הגולן בתוך חורש ברוש וארזים בלב 

קיבוץ אלרום תוכלו למצוא מקום מקסים לחופשה.
במקום שטח נרחב להקמת אוהלים משפחתיים, אוהל מונגולי ענק, 
6 יורטים )בחלקם ממוזגים(. בכל יורט מחצלות, מזרונים, תנורי חימום 

ותאורה. היורטים מתאימים ללינת משפחות וקבוצות. 
בנוסף, 3 אוהלים מסוג גובי. במקום ניתן לשכור כלי מיטה ללינה.

במתחם: כל מה שתצטרכו לחופשה נהדרת ללינת שטח בגולן:
• שרותים ומקלחות • פינות מנגל • שולחנות פקניק • נקודות חשמל

• תאורה • מטבח מאובזר כולל מקררים מרכזיים.
ניתן לשכור ולארגן טיולי אופניים.

מיקום: בכביש 90 בין קונייטרה )עין זיון( לחרמון.
campingel@gmail.com | 050-5645800 :טלפון

www.camping-elrom.co.il
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10 מוזיאון הילדים הישראלי, חולון 

המוזיאון הוקם בשנת 2001 ואירח למעלה  
משני מיליון מבקרים מכל הגילאים.

במוזיאון מגוון פעילויות שהמכנה המשותף להן הוא העיסוק החוויתי 
בתחום האינטליגנציה הרגשית, החינוך לסובלנות וקבלת השונה והאחר. 

הפעילויות השונות במוזיאון מתאפיינות בהדרכה בקבוצות קטנות תוך מתן דגש 
לערך המוסף ולערכים הנלווים לפעילות. המוזיאון הוא אחד המושקעים בארץ 

מבחינת עיצוב ושמעו יצא למרחוק גם ברחבי בעולם. 
מסלולי הפעילות השונים מתחלקים ל- 2 קטגוריות:

מסלולי הילדים - פעילויות לילדים בגילאי שנתיים וחצי עד 12 בחלוקה לקבוצות גיל. 
התערוכות - תערוכות המוזיאון מתאימות למבוגרים וילדים מעל גיל 9. 

כלל הפעילויות במוזיאון הן מודרכות ומחייבות תיאום מראש. הכניסה למסלולי 
הפעילות הינה לגילאים המוגדרים בלבד. יש לתאם כל ביקור מראש במרכז 

www.childrensmuseum.org.il :ההזמנות או באמצעות האתר
מיקום: מתחם לה - פארק, חולון.

טלפון מרכז ההזמנות: 03-6503000

מרכז<

פארק המיניאטורות של ישראל.  
״מיני ישראל״, פארק המיניאטורות של ישראל המציג את 

מדינת ישראל מבעד לחלון ראווה ואת המציאות הישראלית, 
על צבעוניותה ומורכבותה.

הפארק מציג את כל היפה והחשוב במדינת ישראל והוא נבנה כ״אלבום 
תמונות קטן״ המשקף את החיים בישראל.

אתרים,  של  להפליא  מדויק  תעתיק  שהם  דגמים  מאות  מוצגים  בפארק 
מבנים ונופים מרחבי הארץ, והכל בקנה-מידה של 1:25.

כלומר, כל מטר במציאות הוא 4 ס“מ במודל. והם טובלים בצמחיה ננסית 
עשירה, ובינותם שוכנות אלפי דמויות “ישראליות” זעירות, בגובה ממוצע 

של ... 7 ס“מ. בימי שבת וחג - פעילויות משתנות לכל המשפחה, מתחמים 
חווייתיים ומופעים - התעדכנו באתר האינטרנט.

מיני ישראל

ה*
נח

 ה
25

%

| שיווק ומכירות: 1-700-559-559  www.minisrael.co.il
* בתוקף עד לתאריך 31.5.19,  אין כפל מבצעים, ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה.
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www.monkeypark.co.il | monkeypk@netvision.net.il
טלפון: 08-9285888 | פקס: 08-9285115

מרכז הצלה וחינוך.
מקלט הקופים ביער בן שמן הוא עמותה

שמטרתה להציל ולשקם קופים.
עיקר פעילות העמותה נעשית מחוץ לאזור המבקרים. 

באזור הפתוח למבקרים תוכלו לפגוש מקרוב את הקופים וליהנות גם 
ממתחם ספורט אתגרי לילדים - גי'מבורי ענק בעל 4 קומות ופינת יצירה.

פעילויות נוספות בחגים, סיורים מיוחדים לקבוצות ובתי הספרי/גנים.
פתוח: בקיץ: בימים א‘-ה‘ ושבת 10:00–16:00 )ניתן להישאר עד 18:00(

בחורף: ימים א'-ה' ושבת 10:00-15:00 )ניתן להישאר עד 17:00(
בימי שישי וערבי חג 10:00-14:00 )ניתן להישאר עד 16:00(

מיקום: מירושלים או מתל-אביב נוסעים בכביש מספר 1, יורדים במחלף
ראש-העין איזור בן שמן וממשיכים בעקבות השילוט לכפר דניאל.

מקלט הקופים הישראלי

מרכז<

*הכניסה מותרת מגיל 5 ומעלה, אין כפל מבצעים, בתוקף עד 31.5.19
*ההנחה ממחיר המלא ולא תקפה באוגוסט וחגי ישראל

מרכז<
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ה מעלית הזמן בירושלים 
מסע במעלית הזמן אל סודות ירושלים.

בואו לצאת למסעות מדהימים במעלית הזמן בירושלים: מסע במעלית 
הזמן אל סודות ירושלים ומסע מרתק אל החלל, מסע בקפסולה זעירה אל

תוך גוף האדם ומסע מרגש אל נפלאות העבר, ההווה והעתיד של בירת 
ישראל! בעזרת טכנולוגיות רב-חושיות מתקדמות תוכלו לצאת ליעדים שעד 

כה יכולתם רק לחלום להגיע אליהם... מבלי לזוז מהכיסא.
אטרקציות מדהימות לכל המשפחה במעלית הזמן בירושלים:

מושבים נעים, אפקטים מיוחדים... חוויות תלת ממדיות עוצרות נשימה...
מעלית הזמן, מסע ביקום, מסע בגוף האדם, אני ירושלים

מיקומנו החדש: שדרות ממילא יצחק קריב 6 )הקניון המקורה קומה תחתונה(.
טלפון: 02-6248381 

לשעות פעילות יש להתעדכן באתר הרשמי של בית העסק.
www.time-elevator.co.il

דרום<

אליפז חופש וחוויה בערבה
קיבוץ אליפז מציע לכם לינה כפרית ולינת שטח בנוף מדברי שקט ומשגע.

אירוח כפרי: 26 חדרי קרקע משפחתיים וזוגיים. בחדרים מטבחונים, מיזוג 
אוויר, טלוויזיה בלווין. ארוחת בוקר כפרית עשירה מוגשת בסלסלה לחדר. 

לינת שטח: אוהל גדול ומדשאה לאירוח עד 200 איש.
במתחם מקלחות עם מים חמים, מקרר.

האזור כולו עטוף בצמחיה, פינות ישיבה, מדשאות ובריכה בעונה. 
מגוון פעילויות בכל סופ״ש, חגים ויולי-אוגוסט: הפרחת עפיפונים בדיונות, 
טיול לפארק הצפרות וחוות עברונה, סיור חקלאות מדברית ואנרגיה מתחדשת.
מרכז הדרכה ומידע: מגוון סיורים חקלאיים לקבוצות עם מורי דרך מקצועיים 

והמלצות היכן לטייל. צמוד לשביל ישראל. 
חממת 5 החושים: לרקע הרי אדום, ובלב המטעים והפרדס, שיכורים מריח 

התבלין, נקטוף ונטעם ממגוון הגידולים, בחממות ובשטחים חקלאיים פתוחים.
באזור: פארק תמנע, קניון שחורת, דקלי הדום, בריכות המלח וציפורי פלמנגו. 
הנחה לאטרקציות בערבה ובאילת. מיקום: נוסעים בכביש 90 דרומה לאילת, 

25 ק"מ צפונית לאילת )שילוט כניסה לאליפז ופארק תמנע(.
טלפון: 08-6356230, 052-3688384 | פקס. 08-6356226

www.elifaz.co.il | info@elifaz.co.il
* לא כולל יולי אוגוסט וחגי ישראל, אין כפל מבצעים והנחות, ט.ל.ח
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חדרי אירוח רוז ים המלח
חדרי אירוח רוז ים המלח ממוקמים בישוב נווה זוהר 

לחופו של ים המלח במרחק של פחות מ 4 דקות נסיעה 
ממלונות ים המלח.

אנו מציעים חדרים לזוגות או יחידות משפחתית של החל מ 3 אורחים ועד 8 
בכל יחידת נופש. החדרים נקיים, מתוחזקים היטב ובכולם יש מזגנים ומקררים 

גדולים המצוידים בכל הנדרש ללינה מחוץ לבית: מצעים ומגבות כולל מגבות 
לים, טלויזיה בכבלים, אינטרנט אלחוטי חינם, מטבח מאובזר הכולל כיריים, 
טוסטר אובן או תנור, מיקרוגל, קומקום חשמלי, קפה, תה, נס קפה, סוכר, 
סכו"ם, צלחות מחבתות וסירים. בכל חדר יש מרפסת עם שולחנות, כסאות 

ופינת ברביקיו. אורחינו מקבלים הנחות במסעדות האיזור ובספא.
שלל פעילויות באזור: סיורים חקלאים, הפעלות למשפחות, סיורים בסדנאות 

האומנים, טיולי ג׳יפים, מסלולי הליכה בדרגות קושי בנחלי הסביבה ועוד.
אנו מספקים שירות אחסנה כולל מקררים, שמירה על כלי הרכב שלכם בשטח 

ושירות הסעות אל ומאת החניות בהן שמתם את הרכב.
טלפון לבירורים ושאלות: מוטי 054-4714979  

mottiprimor@gmail.com | www.zimmer-rooms.com

דרום<
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* לא תקף בחודש אוגוסט ובחגים *תינתן הנחה נקודתית למחזיקי כרטיסי מטמון.

טלפון: 08-6332325 | 050-5310090
פקס: 08-6315412

שייט מהנה במשך שעתיים דרך גבול ישראל ירדן 
לשמורת האלמוגים ולגנים היפניים.

הפלגה לגבול ישראל מצרים )טאבה(, תצפית על 
דולפינים, בליווי הסברים ומוסיקת רקע.

מיקום: במרינה אילת, ליד הגשר, בין המלונות קיסר ושרתון מוריה.

לשירותכם סיפון שיזוף, 
מזנון וסיפון תחתון ממוזג ומוצל.

ספינות הזכוכית האילתיות ישראל-ים
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דרום<

דרום<

מעודד למידה חווייתית באמצעות משחקים מקוריים 
ואינטראקטיביים, כ- 50 מיצגי משחק, בשמונה

מרחבים שונים, והוא הבילוי האולטימטיבי למשפחות. 
במוזיאון מרחבים עצומים של למידה חוויתית, רכישת ידע דרך סקרנות, כייף 

והנאה, ומבטיח שעות של בילוי משפחתי. זהו המוזיאון הראשון בארץ, בו 
המתחמים הם רב-גילאיים ותוכננו במטרה לספק עניין משותף למשפחות 

שלמות יחד, צוות ההדרכה מלווה את הביקור ומעודד משחק משותף של הורים
כמות המבקרים מוגבלת לכן מומלץ להזמין כרטיסים מראש ולא לשכוח גרביים, 

הכניסה ללונדע היא ללא נעליים. המוזיאון בעל גישה נוחה ואזורי התארגנות, 
מזנון, מתחם באיכות גבוהה במיוחד לפעוטות והוא עומד בכל תקני הנגישות.

שעות הפעילות: ימי א'  09:00-13:00, ימים ב'-ה' 09:00-13:00,
16:00-19:00, ימי שבת 09:30-18:30

מיקום: דוד הראובני 25 באר שבע.

www.lunada.co.il | 08-6226926 :טלפון

לונדע - מוזיאון הילדים של באר שבע
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דרום<
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בונוס - שימוש במסיכה ושנורקל לשעתיים אחרי הצלילה - ללא תשלום! 
ה, צלילות היכרות, שנורקלים, צלילות מודרכות,  מרכז צלילה -  צלילות ְסנּובָּ
ריענונים, השכרת ציוד למוסמכים, קורסי צלילה. מקלחות, שירותים וקיוסק.
מיקום: החוף הדרומי, אילת, 300מ' לפני מלון הנסיכה, מול שונית המערות.

www.snuba.co.il | 08-6372722 טלפון
* בכפוף לתקנון, בתוקף עד 31.05.19

ה, תוכלו לצלול בשיטה קלה ובטוחה, בְסנּובָּ
בזוגות ובליווי מדריך, מיכל הצלילה הכבד נשאר 

על סירה מתנפחת שצפה מעליכם. אנחנו צוללים 
בשונית המערות העשירה בדגים ובאלמוגים.

נכון שתמיד חלמת לצלול בין דגים 
ואלמוגים אבל חשבת שזה מסובך?

כיף לכל המשפחה! מגיל 8 ומעלה. 

הנחיות בטיחות למטיילים
בשמורות טבע וגנים לאומיים

א. מסלולי הטיולים בתחומי שמורות טבע/גנים לאומיים מצטיינים בבתי גידול 
     מגוונים של בעלי חיים וצמחייה, אתרי נוף, עתיקות ותופעות גיאולוגיות 

     מעניינות.

ב. כוח משיכתם של נופי פרא משכיח לעיתים מן המטיילים את כללי הזהירות 
    היסודיים שנועדו לשמור על ביטחונכם.

ג. להנאתכם ולהבטחת שלומכם, חובה להקפיד על כללי ההתנהגות הבאים:

1( על מוביל הטיול להצטייד במפת סימון שבילים מעודכנת בקנה מידה 1:50,000.

2( הקפד לקרוא ולקיים את הנחיות השילוט המוצב בשטח.

3( לפני היציאה לטיול, יש להתייעץ על פרטי המסלול 

    )משך זמן הליכה, התאמת גיל המטיילים לקשיים, מקורות מים, מיזוג אוויר וכו'( עם גורם מוסמך. 

    )מרכזי מבקרים ואתרי הרשות(.

4(  יש להקפיד כי טיול ברגל יתחיל בשעות הבוקר המוקדמות ויסתיים טרם חשיכה. 

      ההליכה בשעות החשיכה אסורה בהחלט!

      השהייה וההליכה בשעות החשיכה מותרת רק בחניונים המיועדים לכך.

5( ההליכה והתנועה ברכב מותרת בשבילים המסומנים בלבד. 

     הרכיבה באופניים מותרת בדרכי רכב מסומנות בלבד ועל אחריות הרוכב. 

      שביל מסומן – הגדרה:

      • שביל המסומן ע״י ועדת שבילי ישראל המופיע בשטח ובמפה.

      • שביל המסומן ע״י הרשות בשילוט וחיצים.
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  6( אין להתקרב לשפת מצוק.

  7( גלישה וטיפוס צוקים מותרת במקומות המאושרים בלבד ורק למי  

      שעבר הכשרה מתאימה ומשתמש בציוד תקני בלבד. 

  8( אין לטפס על קירות מבנים עתיקים 

      ואין להיכנס לחללי מבנים שאינם מורשים לכניסה.

  9( אין להתבסס על מקורות מים טבעיים לשתייה. 

      על המטיילים לשאת אתם 3 ליטר מים לאדם )בצפון( ו-5 ליטר לאדם )בדרום(.

10( בחורף ובעונות המעבר )סתיו, אביב( צפויה סכנת שיטפונות וסכנת החלקה מבוץ. 

      במזג אוויר מעונן אין להיכנס לאפיקי נחלים או לחצותם. 

      יש לעקוב מראש אחר תחזיות מזג האוויר. 

      אחרי שיטפונות חל איסור כניסה לנחלים אלא לאחר שנבדקו ונמצאו בטוחים. 

      בימים חמים יש להתאים המסלול לשעות הקרירות או לבטל הטיול.

11( הרחצה בנחלים, בגבים ובמקווי המים מחייבת לעיתים שחייה. 

       הקפיצה למים אסורה. הכניסה למים – באחריות המתרחץ.

12( הטיולים בשטחי האש אסורים ללא קבלת אישור בכתב מצה״ל.

13( יש להקפיד על לבוש מתאים, נעלי הליכה וכיסוי ראש.

14( חשוב להצטייד באמצעי איתות )פנס וגפרורים( וטלפון נייד.

15( יש להישמר מהכשת נחשים ועקרבים.

16( למטיילים ברכב מומלץ להשאיר הודעה בכתב על חלון הרכב 

      בה יפורטו המסלולים המתוכננים, מספר המשתתפים ולו״ז משוער.

17( הפגיעה בחי, בצומח ובדומם, אסורה. אין לחרוט או לצבוע.

18( שמרו על הניקיון וקחו אשפה עימכם. אין לקבור או לשרוף אשפה בשטח.

19( השימוש בצומח טבעי יבש והבערת אש – אסורים בהחלט, אלא בחניונים

      ובמקום המיועד לכך.

20( במידה ונתקלתם במפגע בטיחותי, 

      אנא העבירו המידע למען נוכל לטפל בבעיה.

טל. מוקד הרשות )24 שעות ביממה( 08-9253321 לדיווח על מפגעים.
אגף ביטחון ובטיחות: טל. 02-5006247, פקס. 02-5005459

הקפדה על קיום כללים אלה, תבטיח הנאה 
מהטיול ואת שלומכם המטיילים.

טיול נעים!     



לפני שיוצאים
לשמורות הטבע 
ולגנים הלאומיים
נכנסים לריקושט!

ריקושט, הרשת המובילה בישראל לציוד מטיילים וקמפינג, מזמינה אתכם 
לצאת אל הטבע, אל הגנים וליהנות מנופיה הקסומים של ישראל

לבירור הסניף הקרוב: rikushet.co.il או 04-6226420

ריקושט

10% צבירה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים

כרטיס המתנות של ריקושט



תקנון השימוש בחוברת ההנחות 
 ההנחות בתוקף עד לתאריך 31.05.19

 ההנחה תינתן על מחיר מחירון שנקבע על-ידי אתרי התיירות 
   בהצגת כרטיס ״מטמון״ - מנוי רשות הטבע והגנים

 תוכן הקופונים באחריות המפרסמים בלבד

מו"ל : רחל נגר פרסום ושיווק
רחוב סוקולוב 93 תל-אביב 6228451

    gagy@012.net.il  03-6359921 .טל. 052-3414802, פקס
www.ProDesign.co.il  עיצוב: סטודיו פרודיזיין

מנהלת מועדון מנויים - גב' רינת רוסו
צילום השער באדיבות ארכיון רשות הטבע והגנים - צילום דורון ניסים.

צילום תמונת צב ים בשמורת האלמוגים – גולן רידר.
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