
 

  תהמדברי יםוגהאוהלאכסניית  – מדבר צל

  רמון מכתש מצוק על קסום בנוף מתממוק

 .וקבוצות משפחות לבודדים באוהלוגים אירוח ה ומציע

 רמון ממצפה כק"מ מרחקב נמצא הייחודי חאןה

 .באזור לטיולים אידיאלית יציאה נקודת ומהווה 

  משפחותו לזוגות המתאימות שונים מסוגים אירוח אוהלי   בחאן

 למדורה פינות, הנוף מול טרסות, מסודר קמפינג מתחם וכן

 .המתחם אורחי את המשמש ומקלחות רותיםיש של מרכזי אזור ו 

 

 יפעל החאן  ,במהלך חודשי הקיץ עקב ההנחיות המיוחדות

  55%תחת מגבלות ריחוק חברתי ובתפוסה של לא יותר מ 

 .מהמצוק חמות ברכות, אתכם לארח נשמח

 .מדבר צל מצוות
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   2020יולי עד מאי  –מחירון ותנאי אירוח מיוחד לפתיחת הקיץ 
 

 אוהלוגים: 

 סוג אוהלוג
 אמצע שבוע

 רביעי   - ראשון
 סופשבוע

 שישי - חמישי
 הערות  עונת שיא 

אוהלי לינה אקולוגיים הבנויים מחומרי  :אוהלוג  ₪ 390 ₪ 260 ₪ 220 יחיד - ילק
 אדמה מבודדים

  מקלחות במבנה מרכזי פתוחות עקב צורכי
 ניתור בשעות מוגבלות בלבד

 תים  באזור מרכזי יחידת שירותים ושיר
 ספציפית מוקדשת לכל קב. אורגנית

 באוהלוגים  וררים ומא 
 וכריות.   שמיכות באוהלוג דרגשי לינה, מזרנים

סדינים וציפיות יקבלו האורחים בקבלה ויציעו 
 את המיטות בעצמם 

 יש להביא מגבות וכלי רחצה 

 תינוק עד גיל שנתיים ישן במיטת ההורים 
 אין מיטת תינוקות -

 ילד מגיל שנתיים ומעלה תשלום מלא 

  לילות 2בעונת שיא אירוח למינימום 

 המחירים הרשומים עבור לילה אחד 

 ₪ 390 ₪ 340 ₪ 300 יחיד/זוגי - עבדתילק / 

 עבדת פלוס
 6זוגי + דרגש לילד עד גיל 

370 ₪ 410 ₪ 460 ₪ 

 ₪ 540 ₪ 480 ₪ 450  אנשים 4עד  – ארדון

 ₪ 680 ₪ 630 ₪ 580 אנשים 5עד  - פארן

 ₪ 800 ₪ 750 ₪ 680 אנשים 6עד  - עריף

 70סטודיו 
  אנשים 8לעד מתאים  –סטודיו קבוצתי 

 ₪  110/ כל אדם נוסף  6המחיר לעד 
660 ₪ 730 ₪ 780 ₪ 

 
 : מיוחדים אוהלוגים 

 סוג אוהלוג
אמצע שבוע 

 רביעי -ראשון 
 סופשבוע

 שישי -חמישי 
 עונת שיא

 המחיר ללילה
 הערות

 סהרון 
 אנשים 4עד 

 נגישות לבעלי מוגבלות
500 ₪ 580 ₪ 630 ₪ 

 המיוחדים מצוידים במזגנים האוהלוגים 
  מקלחות במבנה מרכזי פתוחות עקב צורכי

 ניתור בשעות מוגבלות בלבד
 תים  באזור מרכזי יחידת שירותים ושיר

 ספציפית מוקדשת לכל קב. אורגנית
 וכריות.   שמיכות באוהלוג דרגשי לינה, מזרנים

סדינים וציפיות יקבלו האורחים בקבלה ויציעו 
 את המיטות בעצמם 

 יש להביא מגבות וכלי רחצה 

 תינוק עד גיל שנתיים ישן במיטת ההורים 
 אין מיטת תינוקות -

 ילד מגיל שנתיים ומעלה תשלום מלא 

 ₪ 780 ₪ 680 ₪ 620 אנשים 5עד כיפה גאודזית  –דלעת  

 )אנשים  8לעד מתאים ום (סטודיו כרכ
  צמודה יחידת שירותים  

  איש 6לעד להלן המחיר 
 ₪ 120כל אדם נוסף 

780 ₪ 840 ₪ 880  ₪ 

 
 לינה אלטרנטיבית: 

 

 קמפינג 
 

 משטחי קמפינג  
 ללינה עם אוהלי עצמאיים  

 יש להביא את כל ציוד הלינה 
 שירותים ומקלחות במבנה מרכזי  

 
 המחיר לאדם  

 זולה
 לנוףעם חזית  מבנה אדמה

 ללא חיבור לחשמל
 ריתאבעל תאורה סול

 מזרונים על מחצלות
 ש להביא שקי שינה י

 איש  8מתאים עד 
  איש 5  הזמנה  ימוםמינ

 לאדם    המחיר 

 מקעעד
 
 סגורה יחידה 

 מזרונים על מחצלות
 יש להביא שקי שינה 

 מאורר בקיץ 
  איש  10מתאים לעד 

 איש 5הזמנה  ימוםמינ
 המחיר לאדם  

 האוהל המדברי
 

 מזרונים על מחצלות
 איש 18מתאים לעד 

  יש להביא שק"ש
 איש 8 הזמנה ימוםמינ

 לאדם   המחיר 
 

 המחיר ללילה

 באמצע שבוע לאדם ₪ 80 ₪ 90 ₪  80 ₪ 70

 מחיר סופ"ש לאדם ₪ 100 ₪ 110 ₪ 100 ₪ 80

 עונת שיא לאדם ₪ 110 ₪  120 ₪  110 ₪ 80
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 ויר הפתוח ולישיבה בא  -e awayTak  -ם ארוזים להזמנת מגשיאפשרות 

 (שימו לב המטבח שרות עצמי אינו פעיל כלל עד להודעה חדשה 
 ניתן לעשות זאת בפינות המדורה בלבד) ,של על גבי מדורות או גזיות שלכםבלמעוניינים  באם

 
 של בקר  ניגובי נוודים -טייק אווי 

  ארוחת בוקר קלה
  ילד / לאדם מבוגר₪  35 מחיר:

 ניתן להזמין בתאום מראש
  08:00-09:00בתאום  ולהגיע לאסוף בשעות

 ירקות פיתות, לבנה, ריבה, טחינה, חומוס,   כולל:
 קפה שחור או יוגורט עם סילאן, תמרים, תה 

  מגשי ערב בשלישי ובסופ"ש בלבד   – מנסף מדברי -טייק אווי 
  20:00ל   19:00יש להזמין מראש ולאסוף בין השעות 

מגש חד פעמי בסגנון מדברי של נתחי עוף  בתבשיל ירקות פיקנטי על   
 מצע אורז מתובל /  חומוס וחמוצים   

 בצרוף פיתות וכלים ח"פ מתכלה  
 למגש זוגי ₪  90/   למגש משפחתי ₪  180 :מחיר

 
 

 )  ני( מאי יו  -טיולים מיוחדים                                                   השכרת ציוד  
 

 השכרת ציוד בהזמנה מראש בלבד:
 ₪ למזרון ללילה  20 :מזרונים לקמפינג

 ₪ 30 :סיר פויקה
 ניתן לרכוש עצים למדורה  

 לשק עצי לבנה ₪  50 :עצי מדורה

 :פעילויות נוספות
 בימי שלישי וחמישי  נו לאורחי מיוחדות תצפיות אסטרונומיות  ⋅
   אל השקיעה במחיר מיוחד בימי שלישי וחמישי פים יטיולי ג' ⋅
 ( נסיעה לתחילת הליכה ברכבכם הפרטי )מודרכים טיולי הליכה  ⋅

  קרוקר ושישי בבובימי רביעי בב
 

 יינות מיקב הבוטיק הביתי 
 במחירי מבצע מפתיעים .

 
 נא לקרוא בעיון: –חשוב מאד  –אירוח תנאי 
 .במרחבים הציבוריים כיסוי הפנים במסכההצהרת בריאות ובחתימה על בדיקת חום, כל אורח  מחויב ב •
 יהיו המקלחות פעילות  רותיםיעקב הצורך לחיטוי מקלחות וש •

 בלבד  07:00-10:00 -ו 17:00-22:00בשעות 
 מיקומם ולעדכן גם את הילדיםבי החאן פינות חיטוי יש להכיר את חבר •
 או בקבוצת סיכון  50בימי שלישי אנו מארחים מבוגרים מעל גיל  •

 ם בימי שלישי רין לא יתאפשר אירוח ילדים וצעילכ     
 ננו לאפשר מרווח מחייה גדול בחאן לכל משפחה או קבוצה אורגנית ולאור המצב ורצ •
 .בו זמניתמתפוסת האירוח  55%-נארח לא יותר מ •

 
 מערך ההזמנה.  50%אישור הזמנה מותנה בתיאום מראש ותשלום מקדמה 

 .בחיוב כרטיס האשראי  בעת הקבלהיתרת תשלום 
 

 מערך ההזמנה.  50%יחויב בדמי ביטול בסך  קודם למועד האירוח ימי עסקים  7 -פחות מ– דמי ביטול 

 למעט ביטול עקב הוראות והנחיות משרד הבריאות    

 מערך ההזמנה 100%-ברוח יחוייב יקודם למועד הא שעות   24מ יטול פחות ב

  אין אפשרות לקבלה בשעות הלילהבלבד /   17:00–21:00קבלת אורחים 

  אנו נאלצים לחטא כל אוהל אחרי פינויו ) ,( אין חריגות בבוקר 11:00פינוי אוהלים עד 

 !!!אסור לבוא עם בעלי חיים 

 וכרוך בתשלום נוסף , מסיבה, הרצאה וכדומה) דורש תאום מראשהשימוש במתחמי האירוח מעבר ללינה (סדנ 

  ראו הוזהרתם  –כנס עם חברים או אורחים אישיים לשטח החווה ילהאין אפשרות 

  חל איסור על רעש או הפעלת מערכות סאונד מכל סוג 

  ,ציוד באחריות האורח -המיועדות לכך רק בפינות -גזיות וכו'  או בישול עצמי על מדורה 

 לאורחיםרים רוכן אין מק ,עקב הוראות משרד הבריאות מטבח שרות עצמי לא קיים 
 מטר מאזור הלינה  100-מגרש החניה  כ .אין גישה לרכב לתוך שטח האירוח*** 
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