
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 ועוד אצלנו .... סדנאות יין מענבי במדבר הגבוהה של יקב נבאטו.

 

 כפר המטיילים הממוקם בנוף קסום מעל מצוק המכתש מול הרי אדום –צל מדבר 
 מציע לינה ייחודית ב"אוהלוגים " ממוזגים  ונוחים ולינה אלטרנטיבית לחובבי שק"ש .

 דיו המאפשר לינה לקבוצה קטנה או בתאום מראש חלל לסדנאות ואירועים.ווסט
 בכל תנאי הלינה אנו מגישים ארוחות בקר של מטיילי מדבר

 המבנה המרכזי המשקיף אל הנוף הפתוח משמשת לקבלה –" הגלריה " 
 המדבר  תבאווירבסמוך  האוהל הבדואי להסבה 

 בחון ובוא גז המאפשר בישול עצמי של האורחיםטומ
 להדלקת מדורות ובישולי פויקה על גחלים. תייעודיופינות  ומחוץ למתחם הלינה

 ........... לקיום אירועים פרטיים .מול הנוף או וטרסות רחבות ידיים  לישיבה 
 

 חדשנו... מתחם "המקעעד " תהתחדשנו ...ה
 ה אינטימית מול הנוף.ריווסטודיו לסדנאות או לאירועים  פרטיים ועסקיים  בא 

 
 מדבר צוות צל  –בברכה ממצוק המכתש                                                                 

 

 כפר מטיילים על מצוק מכתש רמון –צל מדבר 

 כי הכי בטוח במדבר הפתוח
 2021חורף  רוחאותנאי מחירון 

  2021 דצמברל 31עד  ליוני 1צל מדבר 
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  על מצוק מכתש רמון 2021 חורף
   30/3/22עד  1/11/21בתוקף 

 

 לילות 2ינימום הזמנה מותנה במחגים עונת שיא, ב/  קר ואירוח על בסיס לינה וארוחת ב ממוזגים = אוהלוגיםה

  סוג אוהלוג

 
 וארוחת בוקרהמחיר ללינה 

 אמצע שבוע

 רביעי -ראשון
 מחיר לילה

 עונת שיא או סופשבוע

 מוצא"ש כולל –חמישי     
 מחיר ללילה 

 

 הערות

 קו ראשון לנוף  זוגי – ילק
 לא צמודים טייםררותים ומקלחת פיש

450 ₪   540 ₪ 

 מחיר הלינה כולל  ▪

 מדבר " מטיילי " בוקר של        

 .09:00עד  08:00מוגשת בשעות        

 פלטת ירקות / חומוס / טחינה / לבנה        

 יוגורט בסילאן /גרנולה / ביצים קשות       

 ריבה / תה / קפה / תמרים / פיתות       

 
 מחופים אוהלי לינה אקולוגיים  :והלוגא ▪

 .מחומרי אדמה מבודדים
 

 .ממוזגים יםאוהלוגהכל  ▪
 

שירותים באזור מרכזי יחידת שירותים  ▪

 פרטית מוקדשת לכל אוהלוג 
 

 שמיכות באוהלוג דרגשי לינה, מזרנים ▪

וכריות. סדינים וציפיות יקבלו האורחים 
  .בקבלה ויציעו את המיטות בעצמם

 
 יש להביא מגבות וכלי רחצה ▪

 

 ומעלה תשלום מלא 2 ילד מגיל ▪
 

.  ישן במיטת ההורים תינוק עד גיל שנתיים ▪

 ) אין לול או מיטת תינוק (
 

 

 ליחיד  – עבדת

 מקלחות משותפות  /שירותים פרטיים לא צמודים 
350  ₪ 420  ₪ 

 זוגי  – עבדת

 מקלחות משותפות  /שירותים פרטיים לא צמודים 
400   ₪ 480 ₪ 

  זוגי - שגיא

 )קו אחורי (  ביחידהומקלחת שירותים  
450 ₪ 540  ₪  

   עבדת פלוס
 5וגי + דרגש לילד עד גיל ז 

550 ₪ 660 ₪ 

 קו ראשון לנוף -  4עד  –ארדון 
  מקלחות משותפותרותים פרטיים לא צמוד /יש

750 ₪ 900 ₪ 

 קו ראשון לנוף -  5עד  –ארדון פלוס 
 משותפותלחות קרותים פרטיים לא צמוד /מיש

     850  ₪ 1020  ₪ 

 קו ראשון לנוף  - 5עד  -פארן  

 יםומקלחת פרטית לא צמוד רותיםיש

900  ₪ 

 
1080  ₪ 

  4עד   - סהרון

 פרטיים צמודיםשירותים ומקלחת 
 גיש לבעלי מוגבלותנ

800  ₪ 960 ₪ 

 נוףקו ראשון ל   - 5עד  איגלו דלעת
 משותפותרותים פרטיים לא צמוד/ מקלחות יש

900 ₪ 1080  ₪ 

     4עד   –כרכום 
 קו אחורי () רותים ומקלחת ביחידה יכולל ש

850   ₪ 1020   ₪ 

  5עד   – כרכום פלוס
 כולל שרותים ומקלחת ביחידה  ) קו אחורי (

950  ₪ 1140   ₪ 

    70סטודיו 

   ותים ומקלחת פרטית באזור המרכזיירש

 מקסימום(  8לעד  מתאים) :אנשים 6-המחיר לעד

 לילה   ₪ 160 אנשים תוספת 6מעל  כל אדם נוסף

1000 ₪ 1200 ₪ 

  אנשים 6עד עריף 
 מקלחות משותפות, רותים פרטיים לא צמודיםיש

1000 ₪ 1200 ₪ 

   :קר ואירוח על בסיס לינה וארוחת ב -לינה אלטרנטיבית
 רותים ומקלחות במבנה מרכזי משותף ייחידות המאפשרות לינה   מוזלת בשקי שינה שהבאתם מהבית  / ש

 /  ₪  60שק עצים   / ₪  30סיר פויקה   / ₪ /  30סט שמיכה ומצעים   :השכרת ציוד  

 

הקמפינג אצלנו סגור 

 במהלך החורף

 אזול
 . מאורר, תאורה / לנוףעם חזית  מבנה אדמה

 מזרונים על מחצלותאנו מספקים  

 8ם לעד ימתא
 איש 6המחיר לעד 

 ₪   150 – 6מעל  כל אדם נוסף

 

 מיני זולא

 קטן ואינטימימבנה אדמה 

 מזרנים על מחצלות / 

 יש להביא שק"ש ומצעים

  –המחיר לזוג 

 ₪  150אפשרות לאדם נוסף /  

  המחירים
 לילה אחדללינה 

 קר ווארוחת ב
 

 באמצע שבוע ₪  300 ₪   900 

 עונת שיא  /סופ"ש ₪  360 ₪  1080 

mailto:info@desert-shade.com
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 דברים שחשוב לדעת: •
 

 .ומסכה במרחבים הציבורייםכל אורח כולל ילדים מחויבים בבדיקת חום, חתימה על הצהרת בריאות      •
 
 ) אין ציוד מטבח / מומלץ להביא גזיות (במטבחון השרות  לאורחים יש כירת גז ופינת שטיפה בלבד  •

 לשמירת הקור. קרח נוכל לסייע לכם בבקבוקי  להביא צידניות אישיותמומלץ 

 ן אחרת באוהלוג ספציפי( ימשותפות )אלה אם צומקלחות  •

 הלוג( ו)לא צמוד לאבאזור מרכזי לכל אוהלוג מצויים רותים פרטיים יתאי הש

 משותפים ומקלחות רותים ישהלינה האלטרנטיבית  למצתחם   •

 

  הסגול התו להנחיות בהתאם פועלים אנו
•  

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

 וכרטיס אשראי להבטחת ההזמנהאישור הזמנה מותנה בתיאום מראש 

 

  .50%דמי ביטול בסך  ויחויב קודם למועד האירוח עסקים  ימי  7פחות מ– דמי ביטול       

  100%קודם למועד האירוח מחויב ב  ימי עסקים  3ביטול של פחות מ                          
 ללא דמי ביטול.או בידוד ביטול בשל הנחיות סגר                  

 

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

 (בתאום מראש ותוספת תשלוםחריגים ) 12:00שבת  / בבוקר 11:00פינוי אוהלים עד  ▪

 לילות באוהלוגים . 2הזמנה ימום בעונת שיא מינ ▪

 בעלי חיים!!! אנו לא מארחים  ▪

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

  אןים לשטח החיאיש חברים או אורחיםהזמין ליש איסור גורף  ▪

 מערכות סאונד מכל סוג  מוסיקה /  חל איסור על רעש או הפעלת ▪

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

 .  הרחק מהאוהלוגים בפינות המיועדות לכך–או גזיות אישיות מנגל  /בישול עצמי על מדורה  ▪

 ובאישור משרדנו(. )בתיאום מראש בלבד הגעה שלא בשעות קבלה, תחויב בתפעול מיוחד  ▪

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

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

 info@desert-shade.com במייל| 
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