
 סיור חוויתי לימודי בארץ אדום. -קמפוס אדום

 

ארוכות לתצפיות יפיפיות על  חזקות להליכותעם רגליים בריאות ועם תנ"ך ביד, מים י 4 -הסיור יהיה ל

 10לב רגוע וראש פתוח ללימוד והעמקה בארץ  ,לנחליו המדהימים של הצד המזרחי -הנגב 

 העממים..

לואדי ע'וויר )קרי המלך היא עקבה המודרנית בדרום ועד בקמפוס נעבור מאילת העתיקה של שלמה 

 .במרכז ארץ אדום רוויאר(

צמוד לעיר בנתחיל מביקור בזק בעקבה היא אילת המקראית. נראה חקלאות עתיקה  ביום הראשון:

את מצודת עקבה הממלוכית ששימשה להגנה על עולי הרגל והדגל הענק של...             ,המודרנית

הרים הגבוהים שמול אילת דרך ואדי יתם משם נטפס ל

לואדי רם. נתחיל   -העצום ומשם ל"מדבר היפה בעולם"

את ביקורנו בהליכה קצרה אל המעיין המקומי, ומשם 

שעות ברחבי ואדי רם. נפגוש קניונים  4לטיול ג'יפים של 

מרשימים דיונות אדומות, קשתות נהדרות ואולי אפילו את 

   לורנס איש ערב.. 

שם  -בכפר ואדי מוסא שליד פטרה ך בנסיעה ללינה נמשי

 נהיה מחר..

  

 

הפאר אדום( בירת הנבטים נתרשם מהעוצמה, בפטרה )= הסלע ה נשכים לביקור :ביום השני

רותיים ובנוסף בשבילים הצבעוניות ושיא יכולת הפאר האומנותי...  בפטרה נבקר במסלולים התיי

 ולא מוכרים..          יפיפיים

 באותו מלון.בואדי מוסא  נישן

 

בעיקר ניגש "אל נישאר במרחב פטרה, אך : השלישיביום 

הערפל" אל עומק דמותו של אהרון הכהן לרגעים האחרונים של 

חייו ולתצפית מדהימה על הנגב הדרומי )אזור נחל פארן, מושב 

 מטר מעל פני הים.  1332פארן וכושי רמון.( מפסגת ג'בל הרון 

 

 

 

 

 

 



נשוב עם ערב למקום הלינה.  את הלילה הקרוב נעשה באחד 

. כפר עתיק "דנה"בכפר  -המקומות האהובים עלי בירדן 

על צלע הר  יםצפת עם מעיינות ובוסתנים תלויבדומה ל

המתרסק לערבה )הנוף בהתאם..( וכל זה בלב שמורת דנה 

בה נמצאים נציגים של חורש ים תיכוני ובעיקר יער ספר של 

 דום.ערער א

 

לאחת מערי  עם שחר לבוציירה / סלע ניסע :ביום הרביעי

ו עובדיה, יחזקאל, ישעיהאחינו האדומים ונפגוש את נבואות 

ולאחריה  )בהתאם לזמן( ניסע למצודת שובקמשם  ועוד..  

צבעים כמו באילת  ,מדבר יהודהבקניונים כמו  -לואדי עוויאר

 ,ובמכתשים

ומים כמו 

 בגולן.. 

גנים תלויים ועוד הפתעות.. משם  ,תבריכות קטנו

יוציאו אותנו טנדרים לכפר גריגרה, שם נפגוש את 

לאורך כביש הערבה הירדני  האוטובוס שיסיע אותנו

חזרה לעקבה ומעבר ערבה, הביתה. סיום בערב 

 במעבר הגבול.

 

 

 

 

 

 

 משתתפים.מינימום . לאדם ₪: מחיר הטיול

 

טחוני ירדני, הדרכה ימלווה ב מדריך טיולים ירדני, ,ובוסירדנית קבוצתית, אוט ויזה המחיר כולל:

 ,בואדי מוסא ודנה ת כניסה לפטרה)ליומיים(,מלונו כניסה לואדי רם, ג'יפים בואדי רם,  ,ארז מיכה

 אגרת מעבר ירדנית, 

 הוצאות אישיות.חובה!,  -( אגרת מעבר ישראלית, ביטוח בריאות )ביטוח חו"ל המחיר אינו כולל:

בואדי מוסא המלון אכן יראה כמו מלון פשוט )רמת אכסנייה ישראלית(         מלונות פשוטים.ב -הלינה

  ובדנה זה יותר דמוי חאן משוכלל. 

 


