
 

 רמון מכתש מצוק על קסום בנוף ממוקם המדברי האוהלים חאן - מדבר צל

 .וקבוצות משפחות לבודדים באוהלוגים אירוח ומציע

 רמון ממצפה הליכה דקות 10 מרחק נמצא ישראל שביל על הייחודי המיקום

 .באזור לטיולים אידיאלית יציאה נקודת ומהווה

 וקבוצות משפחות, לזוגות המתאימות שונים מסוגים אירוח יחידות 18 בחאן

 פינות, עצמי שרות מטבח, מרכזי לובי, הנוף מול טרסות, קמפינג מתחם וכן

 .המתחם אורחי כל את המשמש ומקלחות שרותים של מרכזי ומבנה למדורה
 בלבד מראש בתאום הזמנות/  אחד ללילה המחירים/  מ"מע וכוללים בשקלים המחירים 1.9.2019-31.2.2020

 .מהמצוק חמות ברכות, אתכם לארח נשמח

 .מדבר צל מצוות
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 אוהלוגים:
 

 סוג אוהלוג
 אמצע שבוע

 ראשון עד רביעי
 סופשבוע

 שישי חמישי

 עונת שיא
 ללילה המחיר

 לילות 2 מינימום הזמנה
 הערות

אוהלי לינה אקולוגיים הבנויים  :אוהלוג  ₪ 390 ₪ 250 ₪ 200 יחיד - ילק
 מחומרי אדמה מבודדים

  מקלחות ושירותים משותפים במבנה
 מרכזי

 חימום בחורף / מאווררים בקיץ 
  באוהלוג דרגשי לינה, מזרנים, מצעים

 ושמיכות
 יש להביא מגבות וכלי רחצה 

  תינוק עד גיל שנתיים ישן במיטת ההורים- 
 אין מיטת תינוקות

  שנתיים ומעלה תשלום מלאילד מגיל 

  לילות 2בעונת שיא אירוח למינימום 

 המחירים הרשומים עבור לילה אחד 

 ₪ 390 ₪ 350 ₪ 300 יחיד/זוגי - ילק / עבדת

 עבדת פלוס
 6זוגי + דרגש לילד עד גיל 

370 ₪ 420 ₪ 460 ₪ 

 ₪ 580 ₪ 500 ₪ 460 אנשים 4עד  - ארדון

 ₪ 700 ₪ 630 ₪ 580 אנשים 5עד  - פארן

 ₪ 840 ₪ 780 ₪ 720 אנשים 6עד  - עריף

 70סטודיו 
  אנשים 10סטודיו קבוצתי לעד 

 ₪ 120 -6כל אדם נוסף מעל  איש 6המחיר לעד 
720 ₪ 780 ₪ 840 ₪ 

 

 : מיוחדיםאוהלוגים 
 

 סוג אוהלוג
אמצע שבוע 

 ראשון עד רביעי
 סופשבוע

 שישי חמישי

 עונת שיא
 המחיר ללילה

 לילות 2 הזמנהמינימום 
 הערות

 סהרון 
 אנשים 4עד 

 נגישות לבעלי מוגבלות
560 ₪ 600 ₪ 680 ₪ 

 האוהלוגים המיוחדים מצוידים במזגנים 
  מקלחות ושירותים משותפים במבנה

 מרכזי
 דרגשי לינה, מזרנים, מצעים  באוהלוג

 ושמיכות 
 יש להביא מגבות וכלי רחצה 

  ההורים תינוק עד גיל שנתיים ישן במיטת- 
 אין מיטת תינוקות

 ילד מגיל שנתיים ומעלה תשלום מלא 

 ₪ 800 ₪ 730 ₪ 680 נשיםא 5עד כיפה גאודזית  –דלעת  

 סטודיו כרכום
 + יחידת שירותים אנשים  12לעד סטודיו קבוצתי 

 ₪ 120כל אדם נוסף  איש 7המחיר לעד  צמודה
900 ₪ 980 ₪ 1,080 ₪ 

 

 :לינה אלטרנטיבית
 

 

 קמפינג
 משטחי לינה
 לא מקורים

) לאוהלי 4*3.5(בגודל 
כל  קמפינג פרטיים,

 הציוד באחריותכם
מחיר לכל אדם מעל 

 גיל שנתיים 

 קמפינג -קל
אוהלי קמפינג שלנו בנויים 
בתוך סככה מוצלת ומוגנת 
רוח, כולל מזרונים ותאורה 

 ריתאסול
 יש להביא שק"ש 

 לילות  2הזמנה  ימום מינ
 אנשים  4כל אוהל עד 

 זולה
מבנה אדמה עם חזית 

פתוחה לנוף בעל תאורה 
 ריתאסול

 איש 9מתאים עד 
 איש  5מחיר עד 
 

 מקעעד
 זולה סגורה

 מזרונים על מחצלות
 איש 12מתאים לעד 
 איש 6המחיר עד 

 

 האוהל המדברי
 מזרונים על מחצלות
 מחולק ע"י מחיצת בד

 חלקים 2-ל
איש  18מחצית עד 

 איש 12מינימום הזמנה 
 המחיר לאדם 

 

המחיר 
 ללילה

 באמצע שבוע לאדם ₪ 90 ₪ 600 ₪ 500 לא אפשרי ₪ 70

 מחיר סופ"ש לאדם ₪ 100 ₪ 660 ₪ 550 לא אפשרי ₪ 80

 עונת שיא לאדם ₪ 110 ₪ 750 ₪ 600 ₪ 480 ₪ 80

 - ) 6(מעל  ₪ 100 ) 5(מעל  ₪ 100 - -
תוספת לאדם 

 ללילה
 אנו מספקים את המזרונים בלבד. שקי שינה או שמיכות באחריותכם.  -וקלמפינג אוהל מדברי, מקעעד, זולה 

 ₪ ללילה). אין אפשרות מנובמבר עד מרץ. 20מחיר של -כל ציוד הלינה כולל מזרונים באחריותכם (ניתן להשכיר מזרונים בתיאום מראש - קמפינג
 בתיאום מראש בלבד. –₪ לאוהל  50יר של אפשרות לסככת צל מובנית בתוספת מח - בקמפינג משטחים לא מוצלים 

 ילד מגיל שנתיים תשלום מלא. במתחם המרכזי המשותף.  -  שירותים ומקלחות 
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 : מול הנוף בוקר טוב
 

 ניגובי נוודים
  ארוחת בוקר קלה

  ילד / ₪ לאדם מבוגר 35 מחיר:
  08:00-09:00מוגשת בתאום 

 פיתות, לבנה, ריבה, טחינה, חומוס,   כולל:
 יוגורט עם סילאן, תמרים, תה וקפה שחור 

 שקשוקה פראית
 ארוחת בקר מלאה

 איש  12מינימום  -בתאום מראש 
 ₪ לילד  ₪45 למבוגר /  60 מחיר:

 
 

 השכרת ציוד ופעילויות נוספות 
 

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

 ₪ 30 :סיר פויקה
 ₪ למריצה (עצי משטחים)  50 :עצי מדורה

 פעילות פרטית:  –פעילויות נוספות 
 תצפיות אסטרונומיות / טיולי גפים / טיולי הליכה ועוד.... 

 
 יקב רוגום –אפשרי רכישת יינות מיקב הבוטיק הביתי 

 
 
 

 נא לקרוא בעיון:  –חשוב מאד  –תנאי אירוח 
 

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

 בעת הקבלה.יתרת תשלום 
 

 מערך ההזמנה.  %50יחוייב בדמי ביטול בסך  קודם למועד האירוח ימי עסקים 21-פחות מ– דמי ביטול 

 ערך ההזמנהמ 100%-ברוח יחוייב ישה ימים קודם למועד האויטול פחות משלב

 אין אפשרות לקבלה בשעות הלילהבלבד /   16:00–20:00בלת אורחים ק 

  בבוקר  11:00פינוי אוהלים עד 

 !!!אסור לבוא עם בעלי חיים 

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

  אין אפשרות לארח אורחים אישיים שאינם לנים במקום לביקורים בחאן 

  חל איסור על רעש או הפעלת מערכות סאונד מכל סוג 

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

  חלב בלבדבמטבחון גז כיור ומקרר למוצרי  -מטבח שרות עצמי קטן לכל באי המקום! 

  ציוד באחריותכםוכלי בישול 

 יש להביא צידניות לאחסון בשר, ירקות, אוכל מוכן 

 .אין גישה לרכב לתוך שטח האירוח*** 
 

 

 .מהמצוק חמות ברכות, אתכם לארח נשמח

 .מדבר צל מצוות
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