"משפחתימנע "2
הפנינג האופניים ה 2-בערבה ובפארק תמנע
חוויה לרוכבי האופניים ולכל המשפחה
סוף שבוע 22-22/03/202/
התוכנייה
יום חמישי – 22/3
 – 00:11-00:11הגעה לשמורת החי-בר יטבתה לרישום וקבלת "ערכת רוכב" הכוללות:
 חולצת משתתף
 מפת סימון שבילי אופניים
 תוכניית האירוע
 חוברת "תיירות בערבה"
לאחר הרישום יוזמנו המשתתפים לסיור בשמורה ,ביקור בחדר החושך וצפייה בהאכלת
טורפים.
הסיור יצא בכל שעה עגולה בשעות  00:11 ,00:11ו00:11-
בתום הסיור ,נסיעה אל אתרי הלינה


אורחים שלא הספיקו להגיע לעמדת הרישום ,יקבלו את ערכות ההשתתפות בעמדת הרישום
במסלולי הרכיבה ביום שישי.

יום שישי – 22/3
שישי בוקר:
 – 10:81-00:81רכיבת בוקר משפחתית בערבה .
שלושה מסלולים לבחירה (בהרשמה מראש).
"יהל למשפחות"
דרגת קושי – קלה עד בינונית.
דרישות  -אופני הרים "אמיתיים" בעלי הילוכים וגלגלים גדולים ( 42אינץ' ומעלה)
קהל היעד – משפחות וילדים מגיל  0ומעלה
אורך המסלול –  04ק"מ
נקודת המפגש – הכניסה לקיבוץ יהל ,חניון "צל תמרים"
סיפור דרך  -מסלול מעגלי .נרכב במסלול שטח צפונה במקביל לכביש הערבה עד תצפית
בחוות הע'רנדל .משם נתקדם לאורך גדר המערכת ,נעצור ליד אבן גבול ,מטעי דלים
ופומלות ,דיונות ונחזור לנקודת ההתחלה ,שם נוכל ליהנות ולהתרענן באורחן החדש דמוי
נווה המדבר של יהל.
"באר עברונה  -דקלי דום לבריכת הפלמינגו"
דרגת קושי – קלה עד בינונית.
דרישות  -אופני הרים "אמיתיים" בעלי הילוכים וגלגלים גדולים ( 42אינץ' ומעלה)
קהל היעד – משפחות וילדים מגיל  0ומעלה
אורך המסלול –  00ק"מ
נקודת מפגש – בכניסה לחוות דרך התבלינים והים
סיפור דרך – נעמיס את אופנינו ואת עצמנו לאוטובוסים ,שייקחו אותנו לנקודת ההתחלה
בבארות עברונה (כ 00-דקות נסיעה) .לאחר כ 4-ק"מ נגיע לבארות עברונה ,נבחין בציפורי
מדבר ,נמשיך ברכיבה דרומה כ 8-ק"מ נוספים עד דקלי הדום .לאחר חנייה קצרה נמשיך
לרכוב אל בריכות האידוי ותצפית אל ציפורי מים שהבולטות בהן הן הפלמינגו .משם נמשיך
לאורך מטעים עד לחוות דרך התבלינים והים ,להתרעננות וסיור.

אל הדיונה האחרונה בסמר
דרגת קושי – קלה
דרישות – המסלול מתאים לרכיבה לכל סוגי האופניים ולכל הגילאים
קהל היעד – רוכבים מגיל 0
אורך המסלול –  0ק"מ
נקודת המפגש – שמורת חי-בר יטבתה
סיפור דרך – רכיבה קלה מהחי-בר אל עבר משטחי הדשא של סמר ואל הדיונה הצמודה
אליהם .בסוף המסלול לאחר רענון קל נחזור לנקודת ההתחלה באוטובוס..
חוויה בלוטן  -הקיבוץ הכי אקולוגי
דרגת קושי – קלה מאוד
קהל היעד  -משפחות עם קטנטנים שאינם רוכבים
נקודת מפגש –קיבוץ לוטן בכניסה ל"אקו-כיף"
סיפור פעילות – חוויה אקולוגית במגרש המשחקים הממוחזר – "אקו כיף" שבקיבוץ לוטן
וסדנאות בנייה באדמה.
שישי צהריים
הפסקת צהריים למשפחות
רוכבים מנוסים מוזמנים לסינגל שחרות ב"שביל ישראל"
 – 04:81טיול שטח מודרך בקבוצות ,לרוכבים מיומנים בלבד ובהרשמה מראש – סינגל
שביל ישראל לאופניים ממעלה שחרות (מסלול מעגלי)
דרגת קושי – בינונית ,סינגל טכני
קהל יעד – רוכבים מנוסים בלבד
אורך המסלול –  01ק"מ
נקודת מפגש – חניון הגמלים בשחרות
סיפור דרך  -מפגש בראש מסלול שחרות (חאן שחרות לשעבר) מסלול מעגלי המשלב את
שביל ישראל עם גב עישרון ונחל זוגן.

שישי ערב
 - 00:81מפגש בעמודי שלמה ויציאה לסיור בעמודי שלמה ,ניסע בדרך האור והנחושת,
נבקר במקדש האלה הפרעונית חתחור ונמשיך לאגם תמנע
 - 01:11ארוחת ערב חגיגית על שפת אגם תמנע וקבלת שבת
 - 41:81מופע סוחף ומטורף של להקת טררם  -קצב אנרגטי ,עשיר באפקטים ויזואליים,
סאונד ,תנועה ,משחק ותיפוף .נגינה על תופי ענק ,חביות ומערכות קצב ייחודיות ,שירה,
תיפוף על הגוף ,המשלב אינטראקציה עם הקהל והכל ביחד עם מוסיקה מקורית ותאורה
מרהיבה.

 20:00 -02:30יום שבת – 29/3הפנינג "משפתימנע אקשן"
משפחות רוכבות בפארק תמנע – מהפארקים הגדולים בעולם
 – 08:30מסלול המשימות המשפחתי ברחבי פארק תמנע
דרגת קושי :קלה
קהל היעד :משפחות רוכבות ,ילדים עד מבוגרים

אורך המסלול 0 :ק"מ
נקודת המפגש :מגיעים עם הרכבים והאופניים לחניון הקשתות בתוך פארק תמנע
דרישות :המסלול מתאים לרכיבה לכל סוגי האופניים ולכל הגילאים
תיאור מסלול :כינוס בחניון האגם ב ,10:81-יציאה ב .11:11לאחר סיור מודרך באתר
הקשתות ובמכרות פתוחים ,נצא למסלול רכיבה משפחתי בפארק תמנע ,לאורכו פזורות
תחנות בהן נבצע יחדיו משימות אתגריות ולימודיות מהנות וחווייתיות .רוכבים ונהנים עם כל
המשפחה במסלול רכיבה יפהפה בנופי הפארק הקסומים :הקשתות ,הפטרייה ,עמודי
שלמה ,האגם ועוד.
הרכיבה מסתיימת בחניון האגם ממנו הנהגים יוקפצו בחזרה לרכביהם
החל מהשעה  .04:11בחניון האגם יהיה הפנינג עשיר הכולל פינות יצירה ומתנפחים,
סדנאות הקניית מיומנויות רכיבה על מתקנים ,תחרויות היתוליות נושאות פרסים ,מזון,
שתייה ועוד.
חשוב  -הרוכבים מתבקשים לקחת עימם תיק ובו ציוד אישי וארנקים ,שכן הרכיבה אינה
מסתיימת ברכבים.
.
לרוכבי ההרים המיומנים מוזמנים ליהנות מסינגל תמנע.
 – 11:00 ,10:30בהרשמה מראש – סינגל תמנע
דרגת קושי – בינונית ,סינגל טכני המחייב שליטה גבוהה באופניים
קהל יעד – רוכבים מנוסים בלבד
אורך המסלול –  14ק"מ
נקודת מפגש – אגם פארק תנע
סיפור דרך  -סינגל תמנע הוא מהסינגלים היפים בארץ ובעולם ,הוא בנוי באופן מקצועי בלב
הטבע המפעים של הפארק ,וכלולים בו אלמנטים ייחודיים דוגמת גשרי עץ למעבר נחלים
חוליים וברמים ( )Bermsמאבן טבעית בלב הטבע – כולם נועדו לשמר רכיבה רצופה בשטח
פראי.
ועוד במהלך היום
 משימות היסטוריות והיסטריות הכוללות ומתקני אתגר כגון רוגטקה ,חץ וקשת,
הטלת כידון  ,דומינו ופאזל רצפה ענק.
 סדנאות יצירה לכל המשפחה
 סדנאות רכיבה
 מתקנים מתנפחים לקטנטנים.
 דוכני מזון ושתייה
כללי





מסלולי הרכיבה  -יש להגיע לנקודות המפגש כ 15-דקות לפני מועד היציאה.
היציאה למסלולים השונים בהרשמה מראש.
הרוכבים ימלאו טופס הצהרת בריאות ושחרור מאחריות לפני הרכיבה.
אם אינכם זוכרים לאיזו פעילות נרשמתם ,אנא פנו לדלפק הקבלה או
התקשרו אלינו.

תיירות בערבה בטלפון – 0-011-440-110
תיירות בערבה בדוא"ל – tourism@arava.co.il
תיירות בערבה באינטרנט – www.goarava.co.il
תיירות בערבה בפייסבוק https://www.facebook.com/aravatourism?ref=hl -

