
   

על מצוק מכתש רמון הקמנו במשך שנים תוך הקפדה על שילוב יחידות  חאן האוהלוגים -את צל מדבר 
 .האירוח במרחב המדברי הקסום מול נוף הרי אדום

 במשך שנים אנו מקפידים על אירוח באווירה ביתית המתאימה לזוגות משפחות וקבוצות. 
בית עם השטח עם נוחות מיר תחושתשילוב בין אוהל לבקתת אדמה מאפשרים את  -"האוהלוגים" 

  ומזגן או מאוורר.מיטות, מצעים, תאורה 
הלינה האלטרנטיבית מאפשרת חוויית שטח קבוצתית לחובבי שק השינה ומתחם הקמפינג מאפשר לכם 

 .להביא אוהלים עצמאיים מהבית
 .במתחם המרכזי שלנו פינות ישיבה על טרסות מול הנוף ופינות מוצלות ומוגנות רוח

 מטר מאזורי הלינה מיקמנו פינות מדורה ולידם תוכלו לבשל או למנגל.  30-במרחק של כ
 .אותנטיניתן לרכוש אצלנו עצים למדורה או להשכיר סירי פויקה לבישול מדברי 

, מתחם המקלחות והשירותים מאפשר תאי שירותים פרטיים לכל אוהלוג בנפרד ומקלחות משותפות
   .גושירותים ומקלחות משותפות לבאי הקמפינ

שנה במדבר משתדלים להעמיד לרשותכם הן באופי הארוחות מן  30את החוויה האישית שלנו עם 
המטבח המקומי בטעמי היין של יקב הבוטיק הביתי המייצר יינות מענבי המדבר, אפשרויות לטייל עם 

 הצוות שלנו ברגל, בג'יפים, בתצפיות שמיים ועוד .
 .ימי הולדת ועד חתונות... במרחב הפתוח גם אירועים משפחתיים, נשמח לארח.... 

 הרחק מההמון הסואן   חופשה מדברית –בחירה הטבעית הדווקא עכשיו  
 להתראות על מצוק המכתש 

 צל מדבר -זיו ספקטור  
        

 

 הבחירה הטבעית לחופשה מדברית –צל מדבר 
 2020מחירון אירוח סתיו חורף 



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

 

 במהלך חול המועד סוכות  

 יתקיימו טיולים מודרכים 

   למשפחות ובודדים

 הנסיעה ברכבים פרטיים 

 לרכב ₪  200מחיר  

 משך הפעילות כחצי יום 

 

 הפעילות חינם למזמינים אירוח 

 לילות בצל מדבר .  2למינ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 השאירו את היין שקניתם בבית 

תהנו ממבצעי הקיץ של יינות הבוטיק מהיקב הביתי ו

 שלנו

בארץ  ביקב אנו מתחברים למסורת של יצור יין

תקופה הנבטית ומייצרים את מימי ה ,המכתשים

הטרסות המקומיות היינות שלנו מענבים שגדלו על 

 בחוות הבודדים של 

יינן –אילן טיפטי          הר הנגב  הגבוה....   

 

 שישי לעת שקיעה סדנת טעימות יין.ב

  וסדנת בניה בחומרי אדמה לצעירים

 לאורחים מבחוץ₪  40עלות  –חינם לאוחרי הבית 

 

 בתצפיןת כוכבים ממשיכים 

 
 במהלך חוה"מ סוכות 

 תצפיות כיפת שמים מודרכות 
 בתאריכם ספציפיים 

 חינם למתארחים באוהלוגים שני לילות.

 טיולי הגי'יפים שלנו  

 מבצע סתיו לאורחי הבית 
 טיול ג'יפ מודרך באתרי מזרח מכתש רמון .... 

 .טיול פרטי בתאום מראשוחצי  כשעתיים 

  למתארחים בצל מדברמחיר מיוחד 

 כל אדם נוסף₪ 80לזוג / ₪ 540

 –בג'יפ  אנשים 6)עד 

 חשבתם פעם על גלמפינג
 

  ,מתחם  פרטי במדבר רק לכם ולחברים

  ,עם ארוחות שף מפנקות

   .מוסיקה טובה וערב סביב המדורה

ויה ומח הנותיאז כן זה אפשרי ל

 ,מיוחדת

 ולשריין את החאן כולו רק בשבילכם.

 קר של מטיילים וב

 ארוחת בוקר 

 בלבד 08:00-09:30שעות ב

 
 ריבה לבנה, טחינה, חומוס, פלטת ירקות 

ביצים קשות / שקשוקה יוגורט עם סילאן, 
 קפה שחור/   תה/  תמרים/  לימונדה

  

 בתאום מראש בלבד  – "המנסף שלנו"
 ערב בסגנון "מנסף מדברי" בהסבה מול הנוף  רוחתא

  ובימי חוה"מ סוכות  בימי שישי   19:00בשעה 

 חומוס ביתי טרי  /  פיתות חמות  / מגוון סלטי הבית

 "מנסף" של נתחי עוף פיקנטי על מצע אורז מתובל
 מלווה בתפו"א אפויים  ובשילוב תבשיל ירקות 

 לימונדה ביתית / חליטת צמחים / קפה שחור / תמרים
 (2)מגיל לילד ₪  70למבוגר / ₪  110 מחיר:

 

 למזרון ללילה ₪ 20מזרונים לקמפינג  השכרת ציוד לקמפינג או למדורות:

 ₪ /  50שק עצים ₪ /  30סיר פויקה 
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 2020דצמבר  –מחירון ספטמבר  – סתין חורף על מצוק  מכתש רמון

 אוהלוגים:

 /מחיר לינה וא בקר סוג אוהלוג

 אמצע שבוע

 רביעי -ראשון

 מחיר לילה

עונת שיא או 

 סופשבוע

 לילות 2מחיר ל

עונת שיא או 
 סופשבוע

 
 מחיר לילה אחד

 הערות

 )מזגן(קו ראשון לנוף זוגי – ילק

 באזור המרכזי טייםררותים ומקלחת פיש
460 ₪ 1180 ₪ 660 ₪ 

אוהלי לינה אקולוגיים  :והלוגא ▪
 הבנויים מחומרי אדמה מבודדים

 

 מקלחות במבנה מרכזי  ▪
 

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 ▪
 

ישן במיטת  תינוק עד גיל שנתיים ▪

 . ) אין לול או מיטת תינוק ( ההורים
 

 

 ₪ 540 ₪ 980 ₪ 390 )מאוורר( זוגי – עבדת

 )מזגן(שגיא 

 ביחידהומקלחת שירותים 
490 ₪ 1180 ₪ 690 ₪ 

 )מאוורר( עבדת פלוס

 6זוגי + דרגש לילד עד גיל 
540 ₪ 1280 ₪ 690 ₪ 

 )מזגן( אנשים 4עד  –ארדון 

 )קו ראשון לנוף(
700 ₪ 1780 ₪ 920 ₪ 

  4עד   - )מזגן( סהרון

 פרטיים צמודיםשירותים ומקלחת 

 גיש לבעלי מוגבלותנ

760  ₪ 1800 ₪ 960 ₪ 

 )מזגן( אנשים 5עד  -פארן 

 קו ראשון לנוף
850  ₪ 1980 ₪ 1080 ₪ 

 )מזגן(אנשים  5עד דלעת = האיגלו 

 קו ראשון לנוף
900 ₪ 2080 ₪ 1120 ₪ 

/שרותים ומקלחת  )מזגן   70סטודיו 

   (פרטית באזור המרכזי 

 9לעד  מתאים אנשים: 6-המחיר ל

 לילות  2 340לילה /  ₪ 170כל אדם נוסף  

1050 ₪ 2380 ₪ 1280 ₪ 

 ₪ 1280 ₪ 2380 ₪ 1050 )מזגן( אנשים 6עד עריף 

 כרכום 

 (, שרותים ביחידה, )מזגן

 אנשים  11לעד מתאים 

 אנשים  6-המחיר ל
 לילות 2 340לילה/   170כל אדם נוסף 

1200 ₪ 2580 ₪ 1380 ₪ 

 לינה אלטרנטיבית:

 

 ש"ע = ימים חמישי / שישי / מוצאוסופשב

 מיוחדיםעונת שיא : חגי ישראל / חוה"מ סוכות /  חופשת חנוכה / אירועים 

 לילות . 2בחוה"מ סוכות ובראש השנה מינ הזמנה באוהלוגים מחויב 

 קמפינג
 מס' מוגבל של משטחי קמפינג

 ללינה עם אוהלים עצמאיים

 יש להביא את כל ציוד הלינה

 המחיר לאדם

 באוהל 2מינימום הזמנה 

 לאוהל(₪  40)משטח  מוצל תוספת 

 ₪  20השכרת מזרון 
 שירותים ומקלחות משותפים

 

 זולה
 

 לנוףעם חזית  מבנה אדמה

 ריתאתאורה סול / ללא חיבור לחשמל
 מזרונים על מחצלות

 |  ש להביא שקי שינהי

 אנשים 9מתאים עד 

 אנשים 6 הזמנה ימוםמינ

 מחיר לאדם

 מקעעד
 

 סגורה יחידה

 מזרונים על מחצלות
 יש להביא שקי שינה

 21מתאים לעד 

 אנשים

  6הזמנה  ימוםמינ
 מחיר לאדם

 

 

 
 לילהים להמחיר

 כולל ארוחת בקר
 

 

 באמצע שבוע לאדםלילה למחיר   ₪ 140 ₪  140 ₪ 120

  לאדם  לילהלמחיר   ₪ 160 ₪  160 ₪ 140
  /סופ"ש

 עונת שיא

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

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

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

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

 נוכל לסייע לכם בבקבוקי מים קפואים לשמירת הקור. יש להביא צידניות אישיותלאורחים  מקרריםאין 

  ן אחרת באוהלוג ספציפי(יצו )אלה אםמקלחות 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  •

 
 

 

 אשראי להבטחת ההזמנה וכרטיסאישור הזמנה מותנה בתיאום מראש        
 

   .50%יחויב בדמי ביטול בסך  קודם למועד האירוח םימי  7פחות מ– דמי ביטול       
 ללא דמי ביטול.ביטול בשל הנחיות סגר                   

 

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

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

 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,  ▪

 

 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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