
   

 ממוקמת על מצוק מכתש רמון המשודרגת, אכסניית האוהלוגים  –צל מדבר 
 בנוף קסום המשקיף אל מרחבי המכתש ועד עבר הירדן.

 שנות מדבר, אנו מעבירים לאורחים  דרך 30את ניסיון האירוח שצברנו ב 
 המשולבים בין אוהל לבקתת אדמה –אופי הלינה הייחודי באוהלוגים 

 ומנסים לשמור על חווית מדבר ומרחבים גם בכלל המתחמים המשותפים
 המשרתים אל כלל באי המקום.

 
  ניצלנו לשידרוג כלל המתחמים, להוספת פינות צל 2020את השנה הקשה של 

 ולהפרדה במתחמי ההתכנסות בהתאם למצב.
 

,שלנו התו הירוקעל פי תנאי מקפידים על אירוח בהתאם להנחיות התו הסגול ואנו   
 ומי שרוצה להתארח אצלינו מחויב לעמוד בדרישות בהתאם

 
 , להתראות על מצוק המכתש

 צל מדברצוות 
        

 

 הכי בטוח במדבר הפתוח  –צל מדבר 
 2021אביב אירוח ותנאי מחירון 



  5400195-054)מקרים דחופים:  6586229-08טל: |  shade.com-info@desert דוא"ל: לפרטים נוספים והזמנות

 /21/830 עד  1/4בתוקף מ ( – על מצוק  מכתש רמון 2021קיץ אביב  

 קר  אירוח על בסיס לינה וארוחת ב   אוהלוגים:ה

  סוג אוהלוג

 

 וארוחת בקרלינה למחיר ה

 אמצע שבוע
 -ראשון

 רביעי
 מחיר לילה

עונת שיא או 

 סופשבוע

 לילות 2מחיר ל

עונת שיא או 

 סופשבוע

 מחיר לילה אחד

 הערות

 ראשון לנוף קו )מזגן( זוגי – ילק

 לא צמודים טייםררותים ומקלחת פיש
520 ₪ 1180 ₪ 640 ₪ 

מחיר הלינה כולל ארוחות בקר  ▪

של מטיילים מוגשות בשעות 

בלבד ,  09:00עד  08:00

לאיסוף מהדלפק המרכזי 

 בגלריית האבן .
▪  
אוהלי לינה אקולוגיים  :והלוגא ▪

 מחומרי אדמה מבודדים מחופים 

 
▪  

 
שירותים באזור מרכזי יחידת  ▪

שירותים פרטית מוקדשת לכל 

 אוהלוג / קבוצה אורגנית
 

 באוהלוג דרגשי לינה, מזרנים ▪

וכריות. סדינים וציפיות  שמיכות
יקבלו האורחים בקבלה ויציעו את 

  .המיטות בעצמם
 

 יש להביא מגבות וכלי רחצה ▪

 
 ומעלה תשלום מלא 2 ילד מגיל ▪

 

במיטת ישן  תינוק עד גיל שנתיים ▪
 . ) אין לול או מיטת תינוק ( ההורים

 
 

 זוגי  – עבדת
 שירותים פרטיים לא צמודים 

 מאוורר/ תנור חשמל /ותפות משמקלחות 
420  ₪  980  ₪ 540  ₪  

 (  )מזגןשגיא 
 ביחידהומקלחת שירותים 

520 ₪ 1180 ₪ 640  ₪ 

 )מאוורר( עבדת פלוס

 5זוגי + דרגש לילד עד גיל 
580 ₪ 1280 ₪ 680 ₪ 

 )קו ראשון לנוף /מזגן( 4עד  –ארדון 
 שרותים פרטיים לא צמוד /משלחות שיתופיות 

760 ₪ 1880 ₪ 960 ₪ 

  5עד  – פארן

 )קו ראשון לנוף /מזגן(
 שרותים פרטיים לא צמוד /משלחות שיתופיות

900  ₪ 2280  ₪ 1180  ₪ 

  4עד   - )מזגן( סהרון

 פרטיים צמודיםשירותים ומקלחת 

 גיש לבעלי מוגבלותנ

800  ₪ 1900 ₪ 980 ₪ 

 (קו ראשון לנוף /)מזגן 5עד  איגלו דלעת
 שרותיים פרטיים לא צמוד/ מקלחות שיתופיות

950 ₪    2280  ₪ 1200 ₪ 

 / )מזגן   70סטודיו 

   ( שרותים ומקלחת פרטית באזור המרכזי

 (8לעד  מתאים)      :אנשים 6-עד המחיר ל

 ילות ל ₪2  360לילה /  ₪ 180כל אדם נוסף  

1080 ₪ 2580 ₪ 1360 ₪ 

 )מזגן( אנשים 6עד עריף 
 מקלחות משותפות, יםרותים פרטיים לא צמודיש

1080 ₪ 2580 ₪ 1360 ₪ 

 כרכום 
 מקלחות משותפות ביחידה,פרטיים רותים י, שמזגן

 אנשים( 10)מתאים לעד אנשים  6לעד המחיר  
 לילות ₪2  360לילה/   ₪  180 כל אדם נוסף 

1180 ₪ 2600 ₪ 1380 ₪ 

   :אירוח על בסיס לינה וארוחת בקר  -לינה אלטרנטיבית

 רותים ומקלחות במבנה מרכזי משותף ייחידות המאפשרות לינה   מוזלת בשקי שינה שהבאתם מהבית  / ש

 ₪  06שק עצים ₪ /  30סיר פויקה , למזרון ללילה ₪ 20מזרונים לקמפינג  השכרת ציוד לקמפינג או למדורות:
 

 בלבד 08:00-:0009שעות כלולה במחיר, ב –ארוחת בוקר : קר של מטייליםוב

 פיתות /קפה שחור/   תה/  תמרים /ביצים קשות / גרנולה  / /יוגורט עם סילאן,  ,ריבהלבנה, טחינה, חומוס, פלטת ירקות 
 

 לילות ( 2עונת שיא = אירועים מיוחדים / כל חגי ישראל ) מינ     סופשבוע = ימים חמישי / שישי / מוצא"ש*** 

 

 

 קמפינג
 מס' מוגבל של משטחי קמפינג

 ללינה עם אוהלים עצמאיים

 הלינהיש להביא את כל ציוד 

 באוהל 2מינימום הזמנה 

 אנו מספקים מזרונים

 אזול
  , תאורה / חימום.לנוףעם חזית  מבנה אדמה

 מזרונים על מחצלותאנו מספקים  
 |  ש להביא שקי שינהי

 ,אנשים 8מתאים עד 

 אנשים 5הזמנה  מינימום

 מקעעד
 / חימום סגורה יחידה

 מזרונים על מחצלות
 יש להביא שקי שינה

 אנשים 8מתאים לעד 

  5הזמנה  מינימום

 מיני זולא

 מבנה קטן ואינטימי

 /  מזרנים על מחצלות
 יש להביא שקי שינה 

 מבוגרים 3לעד מתאים 

 (2הזמנה  ימוםמינ) 

המחירים ללינה 

 וארוחת בקר 
 לילה אחד

 לכל אדם 
 2מעל גיל 

 באמצע שבוע ₪  180  ₪ 150 ₪  150 ₪ 120

 עונת שיא  /סופ"ש ₪  210  ₪ 180 ₪  180 ₪  140

mailto:info@desert-shade.com
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 נא לקרוא בעיון: –חשוב מאד  -והתו הירוק והנחיות התו הסגול ת רבמסג –תנאי אירוח 

 

 מחוסנים או שמחזיקים בתו ירוק  =אורחים אך ורק יתקבלו 

 ומעלה מחויב באישור חיסון או תעודת מחלים. 16כל אדם מגיל 

 

 מחויבים על שמירת ריחוק חברתי, על פי התו הסגול וחתימה על הצהרת בריאות.. 16ילדים מתחת לגיל 

 

 לב אנו מקפידים מאד על ההנחיות ושימ

 
 .במרחבים הציבוריים מסכהוהצהרת בריאות חתימה על בדיקת חום, ב יםמחויבכולל ילדים ל אורח כ •

 המבנה משמש אך ורק לקבלה וחד"א למטבח הבית. .למניעת התקהלות אין אפשרות שהייה בגלריית האבן •

 , יועדים לכךהמם באזוריאו מדורות  לפיכך קיימת אפשרות בישול על גזיות אישיותאין מטבח שרות לאורחים  •

 נוכל לסייע לכם בבקבוקי מים קפואים לשמירת הקור. להביא צידניות אישיותיש לאורחים  מקרריםאין 

  ן אחרת באוהלוג ספציפי(י)אלה אם צומקלחות משותפות  •

 רותים משותפיםיקמפינג שלהלוג( / ו)לא צמוד לאבאזור מרכזי לכל אוהלוג מצויים רותים פרטיים יתאי הש

 הכוללת התפוסהמ 80%-נארח לא יותר מקבוצה אורגנית  לכללאפשר מרווח מחייה ובכדי לאור המצב  •

 וכרטיס אשראי להבטחת ההזמנהאישור הזמנה מותנה בתיאום מראש      
 

  .50%יחויב בדמי ביטול בסך  קודם למועד האירוח םימי  7פחות מ– דמי ביטול       
  100%שעות קודם למועד האירוח מחויב ב  48ביטול של פחות מ                          

 ללא דמי ביטול.ביטול בשל הנחיות סגר                  

 

 (אין אפשרות לקבלה בשעות הלילה)/  בלבד 0061:–0002:קבלת אורחים  ▪

 (חריגותלרות פשאאין ) 12:00שבת  / בבוקר 11:00פינוי אוהלים עד  ▪

 לילות באוהלוגים . 2הזמנה ימום בעונת שיא מינ ▪

 אסור לבוא עם בעלי חיים!!! ▪

 תשלום נוסףו , הרצאה( דורש תאום מראשאירוע, השימוש במתחמי האירוח מעבר ללינה )סדנ ▪

  אןים לשטח החיאיש חברים או אורחיםהזמין ליש איסור גורף  ▪

 חל איסור על רעש או הפעלת מערכות סאונד מכל סוג  ▪

 למניעת זיהום אור חל איסור על הפעלת פרוג'קטורים או תאורה עצמאית שלכם )למעט פנס ראש( ▪

 המיועדות לכך רק בפינות - ותיאישגזיות או בישול עצמי על מדורה, 

 )בתיאום מראש ובאישור משרדנו(לכשעת איחור .₪  60הגעה שלא בשעות קבלה תחויב בתפעול  מיוחד  של 

 מטר מאזור הלינה  100-מגרש החניה כ .לתוך שטח האירוחאין גישה לרכב ** 

  054-5400195או  08-6586229טל:  ,תאום הזמנות באמצעות המשרד

 info@desert-shade.com במייל| 

mailto:info@desert-shade.com

