יום רביעי י"ג כסלו תשע"ט |  21נובמבר2018 ,

מעבר להרים ולמדבר
טיול מכמורת לפטרה ולוואדי רם  13-15במרץ 2019

אם בעבר מעטים הצליחו להתגנב לפטרה כדי לחזות בשרידיה של העיר הנבטית
הקדומה ,היום אפשר לטייל בה בחופשיות ובדרך ליהנות מהנופים הפראיים של המדבר
ומקבלת הפנים החמה של יושביו.
יום רביעי | יציאה ממכמורת בשעה  07.00ונסיעה דרומה דרך מצפה רמון  -ביקור ותצפית
מצפה רמון | מסלול הליכה קצר בלב המכתש | ארוחת בוקר וצהריים עצמאית | בשעה 15.00
הגעה למעבר גבול ערבה שליד אילת | חציית הגבול והסעה ללינה במלון טייבת זמן * | 5הגעה
בשעה  | 18.00ארוחת ערב במלון.

יום חמישי | עליה על הרכב ונסיעה קצרה לפטרה ,עיר המתים הנבטית | הליכה של כחצי
שעה דרך הסיק  -קניון מדהים ביופיו ,עד כניסתו הדרמטית למקדש הקבורה הגדול והמפורסם -
החאזנה.

פטרה נחשבת ובצדק לאחד משבעת פלאי העולם הקדום ,כל מורשת התרבות הנבטית פרוסה
בה ובחציבות הסלע האדום המדהימות | את המשך היום עד שעות אחר הצהריים נבלה בשאר
חלקי העיר האבודה בת האלפיים  -קוביות הג'ין | קבר האובליסקים והטריקליניום | קברי המלכים
| ג'בל מדבח | אמפי התיאטרון | החומה הביזנטית | רחוב העמודים | מקדש האריות המכונפים |
במת הקורבנות | הכנסייה הביזנטית והקולומבריום | נאכל צהריים במסעדה בתוך פטרה שאיננה
מהמשובחות אך תאפשר לנו המשך ביקור באתר לאחר הארוחה | מי שירצה יוכל לטפס לג'אבל
אדייר (המנזר -תצפית מדהימה בראש ההר ומבנה נבטי נפלא)  -העלייה במדרגות של כ40 -
דקות ,לא קלה אך ניתן לעשותה על גבי חמורים .מטיילים שלא יטפסו יוכלו להמשיך להסתובב
באתר | חזרה בהליכה רגלית דרך הסיק (יש כרכרות וסוסים בתשלום) | נסיעה חזרה למלון היאט
טייבת זמן | ארוחת ערב במלון.
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יום שישי | בבוקר יום זה ,לאחר ארוחת הבוקר ,נעלה על הרכב ונחל בדרכנו לכיוון ואדי רם
האגדי | נעבור לג'יפים/טנדרים  4X4בהם נטייל עם הבדואים במדבר המקסים | נבקר באזורים
המפורסמים וכן באלו הפחות מטויילים ומוכרים שבו | האזור מדהים ביופיו ובפראיותו ,פסגות אבן
החול האדומה ודיונות אין סופיות ,אזור אבן חול צבעונית מיפים בעולם | זהו אזור שיופיו וייחודו
משכו אליו מטיילים בכל התקופות | כשניכנס לורנס איש ערב לוואדי רם ,נדהם כל כך מיופי
המקום וקיבל השראה לשם סיפרו המפורסם 'שבעת עמודי החוכמה' | אנו נבקר באזור החאז עלי
| קשת אבן החול התלויה ולמרגלות ג'בל רם ,ההר הגבוה באזור | ארוחת צהרים תבושל על אש
בפינת חמד באחד הקניונים | ואדי רם הינו חוויה אדירה שאינה נופלת כלל אף מפטרה  -נופי
מדבר מהיפים בתבל ,בדואים אותנטיים | אחר א .צהריים בדואית ,נצא חזרה למעבר הגבול ערבה
שליד אילת | נחבור לאוטובוס שיסיע אותנו חזרה למכמורת.

היאט זמאן )(Hyatt zaman Hotel And Resort Petra
היה בעבר כפר עתיק בשם טייבה  (Taybeh),וכיום הוא אתר נופש בדרגת  5כוכבים המציע נופים
מרהיבים של רכס הרי שארה ) (Sharahומתקנים הכוללים חדר כושר ,חמאם מסורתי ובריכה
חיצונית .החדרים הממוזגים במלון כוללים מתקנים מודרניים משולבים בעיטורים מסורתיים,
ובכולם יש פינת ישיבה ,טלוויזיה בעלת מסך שטוח ומיני בר .באתר יש גם שוק עבודות יד וחנות
קטנה המוכרת מבחר סוגי קטורת ,תה ,סבוני ידיים וקרמים לגוף .שבילי האתר המטופחים
מובילים למרכז הכפר העתיק ,ובו באר מים מקורית וספסלי שיש.



מחיר לאדם בחדר זוגי -
תוספת לאדם בחדר יחיד -

765$
70$

תנאי תשלום




תשלום באשראי בשקלים לפי שער הדולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום.
ניתן לחלק ל  3תשלומים של  255$לפי שער הדולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום.
תשלום הראשון ביום ההזמנה ,תשלום שני ביום  5/1/19תשלום שלישי ביום . 5/2/19

המחיר כולל
כל ההסעות | ג'יפים בוואדי רם | מדריך ישראלי (יוני שטרן) | מלווה ישראלי מצמח בר | מדריך
ושוטר ירדני | לינה במלון היאט טייבת זמן  | *5כלכלה מלאה בירדן | כניסות לאתרים | סידורי
ויזה | מעברי גבול וטיפ לירדנים | המחיר כולל מע"מ | הטיול מותנה במינימום  35משתתפים.
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תנאי ביטול
עד  30ימי עבודה =  | 100$מ 30 -ימי עבודה  -עד  21ימי עבודה = 15%
מ 20 -ימי עבודה  -עד  14ימי עבודה =  | 45%מ 13 -ימי עבודה -עד  7ימי עבודה = 70%
מ 6 -ימי עבודה ועד 100% = NO SHOW

המחיר אינו כולל


ביטוח רפואי אישי ,הוצאות אישיות.



הטיול משלב הליכה רגלית בפטרה של כמה שעות.



ישנה אפשרות בתשלום לרכיבה על סוסים בחלקו הראשון.



לאלו המתקשים בהליכה ניתן לשכור כרכרה לשני אנשים במחיר  - 40$התשלום ישירות
לירדנים בפטרה (במיקוח במקום ניתן לפעמים להוזיל עלות זו(.



ביטוח רפואי לחו"ל יעשה על ידי המטייל  -חובה.

הנחיות וציוד מומלץ


בעלי דרכון ישראלי חייבים לעבור את הגבול הישראלי והירדני עם דרכון זה.



בעלי אזרחות כפולה חייבים לצאת ולהיכנס עם דרכון ישראלי.



יש להביא :דרכון בתוקף  4חודשים קדימה לפחות | בגדים חמים ( 800מ' גובה) | נעלים
נוחות להליכה | ,כובע | מים.



יש איסור על הכנסת חפצים בעלי צביון יהודי דתי לירדן.



הכנסת מצלמות עם עדשת טלפוטו (זום) ומצלמות רחפן אסורה.



ייתכנו שינויים.

בברכה,
דבורה יונאי ואסתי לב-אור
צמח בר טיולים
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