
מספר ‰מ˘˙˙פים בכל טיול מו‚בל, רי˘ום מו˜„ם יבטיח מ˜ום בטיול.
˙‡ריך ‡חרון ל‰ר˘מ‰ מו˜„מ˙ ול‰בטח˙ מ˜ומכם : 24.01.2015

‰ר˘מ‰ ו˙˘לום: במזומן במועˆ‰ ‡ו בכרטיס ‡˘ר‡י ב‡˙ר ‰‡ינטרנט ˘ל ‰מועˆ‰.
‰מסלול מו˙‡ם למ˘פחו˙, י˘ ל‰ˆטיי„ במנ˘‡ים ליל„ים ˜טנים.

‰‰‚ע‰ ברכבים פרטיים .
י˙כנו ˘ינויים במוע„י ומסלולי ‰טיול ב‰˙‡ם למז‚ ‰‡ויר.
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30-31.1.2015 נחל פרˆים

סוף ˘בוע מ˘פח˙י ב˘טח! ב‰„רכ˙ ביס"˘ עין ‚„י, ‰חבר‰ ל‰‚נ˙ ‰טבע
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˘בילים – ˜‰יל˙ מ‚ילו˙ מטייל˙ | 

30.1.2015

סוף ˘בוע מ˘פח˙י ב˘טח! ב‰„רכ˙ ביס"˘ עין ‚„י, ‰חבר‰ ל‰‚נ˙ ‰טבעˆבעים וˆורו˙ ב‰ר ˘ל מלח – טיול למבו‚רים

 נ˙חיל ‡˙ ‰מסלול בין סלעי ‰חוו‡ר ‰לבנים ו‰רכים ונבחין בˆורו˙ ‰מיוח„ו˙ ˘יוˆרו˙
˘כבו˙ ‰סלע. נעפיל לר‡˘ו ˘ל ‰ר ס„ום ל˙ˆפי˙ נ‰„ר˙ ˘ם נעסו˜ בסיפור‰ ˘ל ס„ום 

‰מ˜ר‡י˙ וב‰יווˆרו˙ו ˘ל ‰ר ס„ום. נר„ בין סלעים מ‚וונים בˆור˙ם ובˆבעם ו‡ולי ‡פילו
נמˆ‡ מ‡ובנים ˘ל ˆמחים ו„‚ים.
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ב‰„רכ˙ ‡סף ‰ר˘טי‚

בו‡ו ל‰כיר ‡˙ ‰ר ס„ום ונחל פרˆים מ˜רוב :

רמ˙ ˜ו˘י: בינוני – ˜ל, ‡ו‰בי לכ˙.
‡ורך ‰מסלול: 3.5 ˜"מ

מ˘ך ‰טיול: כ- 3 ˘עו˙
‰טיול כרוך ב‰˜פˆ˙ רכבים ‡ל סוף ‰מסלול. (זמן ‰˜פˆ‰ כחˆי ˘ע‰)

על ‰מ˘˙˙פים ל‰בי‡ עבורם מזון ל‡רוח˙ ‰ˆ‰ריים

עלו˙: ב‰ר˘מ‰ מו˜„מ˙: 25 ₪ למבו‚ר
מחיר מל‡ 40 ₪  

 ו‰ר ס„ום

טיול וחווי‰ לכל ‰מ˘פח‰ ב˘טח. נ˙חיל במסלול מר˘ים ויפ‰ ביו˙ר בנחל פרˆים בסמוך
ל‰ר ס„ום, נ˜בל ‡˙ פני ‰˘ב˙ ונˆ‡ ב‡ור ‡חרון למסלול, בו ‰נחל חו˙ר ונו‚ס ב˘כבו˙ 

לבנו˙ ˘ל סלע ‰חוו‡ר, ע„ למי˜ומ‰ ˘ל מער˙ ‰˜מח- נס˙ובב ˘ם ב˘טח, נ˙לכלך 
ב"˜מח" ונ‰נ‰ מ‰‰ליכ‰ ‰נינוח‰ ו‰יפ‰. ב˘ובנו למחנ‰, נ‰נ‰ מסעו„˙ ˘טח ‡מי˙י˙.

עם בו˜ר יום ˘ב˙, נעמיס ‡˙ ‰‡ו‰לים ו‰מ˘פח‰ וניסע כבר˙ „רך ˜ˆרˆר‰ ל‰ר ס„ום. 
נˆ‡ ל‡ח„ ממסלולי ‰‰ליכ‰ ‰‡‰ובים ו‰מיוח„ים ביו˙ר ב‡רı, וב„רכנו נחפ˘ מ‡ובני 

„‚ים ו˘‡ר סיפורים מ‰ע˙ ‰ע˙י˜‰. נסיים בירי„‰ מ‰ר ס„ום ו„רי˘˙ ˘לום ל‡˘˙ 
לוט ‰ניˆב˙ על ‰‰ר.

מיום ˘י˘י 15:30 
ע„ יום ˘ב˙ 12:00 ˘י˘י ˘ב˙יום ˘י˘י 

„ר‚˙ ˜ו˘י: ˜ל, נחמ„ ולכל ‰מ˘פח‰

עלו˙ ב‰ר˘מ‰ מו˜„מ˙: 100 ₪ למ˘פח‰/50 ₪ למבו‚ר  יחי„.
מחיר מל‡: 140 ₪ למ˘פח‰ ו- 70 ₪ למבו‚ר  יחי„. ח˘וב ל„ע˙!

מסלול 2מסלול 1

| 02-9945005  "מועˆ‰ ‡זורי˙ מ‚ילו˙ ים ‰מלח" WWW.DEAD-SEA.ORG.IL |

| 02-9945005  "מועˆ‰ ‡זורי˙ מ‚ילו˙ ים ‰מלח" WWW.DEAD-SEA.ORG.IL |

מחל˜˙ ˙רבו˙ מזמינ‰ ‡˙כם לסוף ˘בוע ˘ל טיולים:
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