מסלולים בנהיגה עצמית

מסלולים בנהיגה עצמית – יציאה מאתר החברה
מיקום :צומת כפר אדומים במדבר יהודה על כביש ים המלח
 17דק' נסיעה מירושלים
בוויז" :כנען תיירות מדבר"
 .הנסיעה ברכבי  RZRותומקאר כל רכב  4מקומות ישיבה
וכוללים מדריך מוביל.
*מעל  36משתתפים – יצורף ג'יפ עם מדריך נוהג
קסם במדבר – שעה וחצי
טיול קסום אל לב מדבר המשלב נסיעה אתגרית בתוך ואדיות
מחורצים ותצפיות מרהיבות.
לאחר קבלת פנים ,שתייה קרה ,קפה ,תה במתחם האתר –
יעברו המשתתפים תדריך בטיחות ונוהלי נהיגה בשטח מבחן נהיגה
קצרצר ויוצאים לדרך.
נסע על שיפוליו של רכס השומרוני הטוב ונשבור חזק מזרחה אל
כיוון נחל אוג וקניונו האדיר
נמשיך בנסיעה אתגרית בתוך ערוץ נחל יפיפה אל "המערה"
(מאגורה קדומה).
נכנס אל אפיקו של הנקיק תוך כדי מעבר קטעים אתגריים ,טיפוסי
שיפועים וירידה לאורך הנקיק .בדרך נחלוף בסמוך לביצורים
מהתקופה הצלבנית ועד למלחמת ששת הימים.
נעצור בתצפית על בקעת הורקניה ,נשמע הסבר מהמדריך ונמשיך
אל כיוון מאהל בדואי של שבט הג'הלין ,ממנו נעלה אל גדה
הדרומית של נחל פרת וחזרה אל נקודת היציאה.
אורך המסלול – כשעה וחצי
עלות –  ₪ 550לרכב עם  4מקומות ישיבה.
*תוספת פירות העונה  ₪ 25למשתתף

אל המעיין בלב מדבר (רטוב) -שעתיים
טיול קסום אל לב מדבר המשלב נסיעה ב  RZRותומקאר בתוך
ואדיות מחורצים תצפיות מרהיבות והליכה קצרה לטבילה במעיין
מדהים.
נתחיל אצלנו במתחם (צומת כפר אדומים) כאן מחכה
לכם קבלת פנים עם שתיה קרה קפה ותה.
נסע על שיפוליו של רכס השומרוני הטוב ונגיע לתצפית מרהיבה
על נחל פרת משם נראה את נחל פרת ,יריחו ובקעת הירדן שם
תקבלו הדרכה מרתקת מהמדריכים שלנו.
משם ונתחיל לרדת לתוך נחל פרת נעצור בחניה ומשם נלך 200
מטר עד שנגיע לבריכת מים יפיפיה
מיין קסום שנקרא "עין אפחד"
אחרי צלילה קטנה במעיין המדריכים שלנו יכינו לכם קפה או
תה צמחים מיוחד.
לאחר התרעננות קצ רה נמשיך עם הרייזרי ם ללב המדבר ,בדרך
נ עבור ליד מאהל בדואי ששייך לשבט הג'הלין
עד ש נגיע לתצפית מדהימה שנוכל לראות ממנה את צפון ים
המלח נחל אוג והר העזאזל המקראי
ומשם נמשיך במסלול תוך כדי שיפועים מעבר מכשולים וערוצים
צרים עד שנגיע לנקודת ההתחלה כאן תוכלו להזמין ארוחה
במסעדה שלנ ו הכנענית.
אורך המסלול – כשעתיים
עלות –  ₪ 650לרכב עם  4מקומות ישיבה.
*תוספת פירות העונה  ₪ 25למשתתף

מנזר במדבר –  3שעות (  2רכבים ומעלה)
טיול רייזרים קסום אל לב מדבר המשלב נסיעה אתגרית בתוך
ואדיות מחורצים תצפיות מרהיבות והליכה קצרה לטבילה במעיין
מדהים.
נתחיל אצלנו במתחם (צומת כפר אדומים) כאן מחכה
לכם קבלת פנים עם שתיה קרה קפה ותה.
מכן לעלה על רכבי ה  RZRוהתומקארים שלנו ( 4מקומות) נצא
לדרך .נתחיל את המס לול ע ל שיפוליו של רכס השומרוני הטוב
עד ש נגיע לתצפית מרהיבה על נחל פרת
משם נראה את נחל פרת ,יריחו ובקעת הירדן שם תקבלו הדרכה
מרתקת מהמדריכים שלנו.
לאחר מכן נתחיל לרדת לתוך נחל פרת בדרך נעבור ליד אמת
מים עתיקה מתקופת החשמונאים
ואז נעצור בחניה ומשם נלך  200מטר ברגל עד שנגיע לבריכת
מים יפיפי י ה
מע יין קסום שנקרא "עין אפחד"
אחרי צלילה קטנה במעיין ה מדריכים שלנו יכינו לכם קפה או
תה צמחים מיוחד.
לאחר התרעננות קצרה נמשיך במסלול נסע אל עבר תצפית
מרהיבה על מנזר סנט ג'ורג' התלוי על ה מצוקים ה אדירים של
נחל פרת ,נשמע על חיי הנזירות וההתבודדות במנזרים הסמוכים
אל העיר הגדולה .
לאחר מכן נכנס ללב המדבר ,בדרך עבור ליד מאהל בדואי
ששייך לשבט הג'הלין
ונגיע לתצפית מדהימה שנוכל לראות ממנה את צפון ים המלח
נחל אוג והר העזאזל המקראי מלווה בהסברים מרתקים.
נמשיך במסלול תוך כדי שיפועי ם מעבר מכשולים וערוצים צרים
עד שנגיע לנקודת ההתחלה כאן תוכלו להזמין ארוחה במסעדה
שלנו הכנענית.
אורך מסלול 3 -שעות
עלות  ₪ 1000 -לרכב עם  4מקומות מינימום  2רכבים.
*תוספת פירות העונה  ₪ 25למשתתף

לכבוש את המדבר –  4שעות ( 2רכבים ומעלה)
טיול רייזרים קסום אל לב מדבר המשלב נסיעה אתגרית בתוך
ואדיות מחורצים תצפיות מרהיבות והליכה קצרה לטבילה במעיין
מדהים .נתחיל אצלנו במתחם (צומת כפר אדומים) כאן מחכה
לכם קבלת פנים עם שתיה קרה קפה ותה.
מכן לעלה על רכבי ה  RZRוהתומקארים שלנו ( כל רכב 4
מקומות) ונצא לדר ך .נתחיל את המסלול ע ל שיפוליו של רכס
השומרוני הטוב עד ש נגיע לתצפית מרהיבה על נחל פרת
משם נ וכל לראות את נחל פרת ,יריחו ובקעת הירדן שם תקבלו
הדרכה מרתקת מהמדריכים שלנו.
לאחר מכן נתחיל לרדת לתוך נחל פרת בדרך נעבור ליד אמת
מים עתיקה מתקופת החשמונאים
ואז נעצור בחניה ומשם נלך  10דקות ברגל עד שנגיע למפל מים
מרשים בסמוך לנביעה של עין קלט
אחרי צלילה קטנה במעיין המדריכים שלנו יכינו לכם קפה או
תה צמחים מיוחד.
לאחר התרעננות קצרה נחזור לרכבים ו נמשיך במסלול נסע אל
עבר תצפית מרהיבה על מנזר סנט ג'ורג' התלוי על מצוקים
אדירים של מדבר יהודה
ונשמע על חיי הנזירות וההתבודדות במנזרים הסמוכים אל העיר
הגדולה ,לאחר מכן נכנס ללב המדבר ,בדרך עבור ליד מאהל
בדואי ששייך לשבט הג'הלין
עד ש נגיע ל טבק קטיף תצפית מדהימה הצופה על כל בקעת
הירדן  ,צפון ים המלח ,נחל אוג והר העז אזל המקראי מלווה
בהסברים מרתקים  ,משם נמשיך בנסיעה עד שנגיע ל"מערה"
שזה מאגורת מים מלפני  2000שנה ,נמשיך במסלול תוך כדי
שיפועים מעבר מכשולים וערוצים צרים עד שנגיע לנקודת
ההתחלה כאן תוכלו להזמין ארוחה במסעדה שלנו הכנענית.
אורך מסלול 4 -שעות
עלות  ₪ 1300 -לרכב עם  4מקומות מינימום  2רכבים.
*תוספת פירות העונה  ₪ 25למשתתף

חוצה מדבר 6 -שעות (מינימום  3רכבים)
טיול רייזרים חצי יום מעניין ומאתגר בצפון מדבר יהודה
את הטיול אנחנו מתחילים אצלנו במתחם (צומת כפר אדומים)
כאן מחכה לכם קבלת פנים עם שתיה קרה קפה ותה לאחר מכן
נעלה על רכבי השטח שלנו
נתחיל את המסלול בנסיעה לאורך מישור אדומים ונתחיל לטפס
עד שנגיע לפסגת ההר ג'אבל מונ טר שמכונה גם הר העזאזל
.שם נעשה עצירה קטנה עם הדרכה מעניינת על האיזור
משם נמשיך בנסיעה לכיוון מנזר המרסבה,
המנזר הגדול ביותר במדבר יהודה שם נשמע על חיי הנזירות
במדבר ,משם נרד לבקעת הורקניה ונמשיך לכיוון מצוק
ההעתקים העצום עד שנגיע לתצפית מדהימה על ים המלח
מעל עינות צוקים משם נמשיך לכיוון קיבוץ אלמוג ונעשה עצירת
התרעננות קצרה
לאחר מכן נמשיך בשטח משגע מתחת ליש וב מצפה יריחו עד
שנגיעה ל תצפית על מנזר סנט ג'ורג שם נעשה עצירה קצרה
ומשם נרד לנחל פרת שם נעשה עצירה במעיין קסום שנקרא
"עין אפחד" אחרי צלילה קטנה במעיין המדריכים שלנו יכינו
לכם קפה או תה צמחים מיוחד.
משם נחזור לנקודת ההתחלה שם תוכלו להזמין ארוחה במסעדה
שלנו הכנענית
אורך מסלול 6 -שעות
עלות  ₪ 1800 -לרכב עם  4מקומות מינימום  3רכבים.
*תוספת פירות העונה  ₪ 25למשתתף

.

 על הנהג חובה להציג רישיון נהיגה בתוקף.
 על הנהג להיות מעל גיל .18
 ילדים מגיל  3ומעלה.
 המסלול יכול להשתנות בהחלטת המדריך בשטח.
 מומלץ להגיע עם בגדי ים למעיין.
 אנחנו לא מתחייבים לסוג הרכב שיהיה בטיול.
 שעות פעילות א  -ה  08:00-18:00יום ו 08:00-14:00
שבת סגור .
 יש להזמין מראש טיולים במשרד בטלפון . 02-5355351
 המחירים תקפים ל 14יום מרגע קבלתם.
 כדי לשריין טיול חובה אשראי ביטחון
 יש אפשרות להזמין ארוחות  taממסעדת הכנענית או
להזמין שולחן החל מהשעה  17:30בימים א-ה
www.hacnaanut.co.il
 אפשר להיכנס לאתר כנען תיירות www.cnaantours.co.il

בכל שאלה נשמח שתצרו קשר
02-5353531
וואטזאפ
0586677095

