תכנית המסע בדרך הבשמים  18.02.2018עד 23.02.2018
תוכנית המסע בדרך הבשמים בירדן ובישראל משולב יום עיון של מועצה אזורית
חבל אילות ומרכז מדע ים המלח והערבה.
המסע למיטיבי לכת ,בארגון והפקה של אקו טיולי מדבר.

בתמיכה של המשרד לשיתוף פעולה אזורי.

לרישום עבור המסע בירדן ו/או ישראל יש לצור קשר עם תומר שאולוב בפרטים
הבאים:
נייד052-4032001 :

משרד08-6326477 :

פקס08-6323515 :

מיילtomer@desertecotours.com :

המסע מודרך על ידי:


פרופ' חיים בן דוד ,הסטוריון חוקר דרכי המסחר במדבר,המכללה האקדמית כנרת.



ד"ר עוזי אבנר ,ארכיאולוג ,חוקר עתיקות המדבר ,מרכז מדע ים המלח והערבה.



שוקה רווק ,סייר ומדריך ירדן ,חוקר דרכים עתיקות בירדן ובנגב.



זיו שרצר ,מנהל בית ספר שדה שדה בוקר.



יוני שטרן ,מורה דרך ומנהל התיירות מרכז מדע ים המלח והערבה.

תכנית המסע בירדן
 18.02יום ראשון – מפגש והתארגנות ויום עיון
 08:00מפגש במעבר גבול ערבה על שם יצחק רבין .חציית הגבול ונסיעה לפטרה .ארוחת צהריים
במסעדה מקומית .מפגש עם שותפים ירדנים מוזמנים ויום עיון:
מידע אודות פרטי ההרצאות ביום העיון ימסר בהמשך.
לינה במלון  3כוכבים  LA MAISONבוואדי מוסא ,על בסיס חצי פנסיון.
בערב שיחה ותדרוך (עם שוקה ,יוני ותומר) לקראת טיול המסע ביומיים הבאים.

 19.02יום שני – תחילת המסע
ארוחת בוקר במלון.
כניסה לאתר פטרה ,הליכה דרך הסיק ,החזאנה ,קברי המלכים ,עלייה (וירידה) במדרגות אם אום
אל ביארה (מצודת סלע ,כפר אדומי ומקדשים נבטים) ,המשך הליכה בג'אבל הרון ותחילת ירידה
בדרך ההיסטורית לראס אל נקב.
ארוחת צהרים וערב בשטח לינת שטח בראס אל נקב.

 20.02יום שלישי – ירידה אל הערבה הירדנית
ארוחת בוקר בשטח.
הליכה בנקב קמר ,מעבר ליד אתר נבטי חירבת ספייסף ,סיום בג'בל טייבה בערבה.
ארוחת צהרים בשטח ,סיום מסלול בערבה הירדנית.
הקפצות טנדרים בשטח .פרידה והמשך בהסעה למעבר גבול ערבה.

מחיר $345 :למשתתף בחדר זוגי/שלושה.
המחיר כולל :מעברי גבול וסידורי ויזה ,הסעות ,מדריך ומלווה ירדני ,מדריכים ישראלים ,כלכלה
מצהריים יום ראשון  18.02עד ארוחת צהריים  ,20.02כניסה לפטרה ,לינה בחדר זוגי/שלושה,
לוגיסטיקת שטח וטיפים לצוות הירדני .ליווי גמלים ביום האחרון (עבור מטען ,לא לרכיבה).
המחיר אינו כולל :ביטוח רפואי אישי ,הוצאות אישיות ,הגעה למעבר גבול ערבה/רבין (הסעות
בארץ).
לינה עצמאית באילת/ערבה דרומית ,או:
לינה בקיבוץ לוטן או בקיבוץ יהל ( 3- 2בחדר) 140 :ש"ח לאדם כולל ארוחת בוקר (ארוזה).
 21.02יום רביעי – המשך המסע בערבה הישראלית -מיטיבי לכת.
 07:30מפגש בצומת צופר .ננסה להסדיר מקום חנייה לכלי הרכב.
http://israelhiking.osm.org.il/#!/12/30.5475/35.0878

מסלול הליכה של כ  20ק"מ מצופר דרך חאן מור ונחל עמר עד מצד נקרות בדרך השיירות
הקדומה .ארוחת צהרים בשטח ,ארוחת ערב ולינת שטח במצד נקרות.
הערבים לאורך המסלול ינוצלו להרצאות ומצגות בנושא "דרכי הבשמים".

 22.02יום חמישי – המשך המסע ,הכניסה למכתש רמון ומעלה דקלים
 05:30תחילת מסלול
ארוחת בוקר בשטח
מסע ממצד נקרות בתוואי לא מסומן (הדרך המקורית העתיקה) ממצד נקרות על תוואי דרך
הבשמים העתיקה דרך אתרי העתיקות ,ירידה למפער נקרות ,מעלה דקלים ,מצד סהרונים ,דרך
הנפט ,חציית המכתש עד לאבני המייל בבקעת מחמל.
ארוחת צהרים בשטח
מסלול של כ  20ק"מ.
לינת שטח בבקעת מחמל .ארוחת ערב בשטח
http://israelhiking.osm.org.il/#!/13/30.6180/34.9533

 23.02שישי – סיום המסע
 05:30ארוחת בוקר בשטח
מסע מבקעת מחמל ,מעלה מחמל ,מצד גרפון ,רמת נפחא ,נחל צין ,עבדת
ארוחת צהרים בשטח.
מסלול של כ  25ק"מ.
טקס סיום צנוע בעבדת.
http://israelhiking.osm.org.il/#!/14/30.7594/34.7828

מחיר עבור המסע בישראל 590 :ש"ח למשתתף.
המחיר כולל :צוות מדריכים ישראלי ,כלכלה מלאה מיום רביעי בצהריים ועד ארוחת צהרים
שישי .רכבי מנהלה  4X4להעברת הציוד ,אספקת מים ,הסעות מנהלתיות (מוקדם בבוקר ה 21.02
משדה בוקר לצופר ובסיום המסע מעבדת לצופר ודרומה עד אילת) ,ליווי גמלים ביום האחרון (לא
לרכיבה).
המחיר אינו כולל :תשלום כניסה לגן לאומי עבדת (עד  ,₪ 30במידה ולא נקבל אישורי כניסה
חינם).

אפשרויות נוספות:
 -17.02במעבר גבול ערבה/רבין ,יום טיול מלא בפטרה בהדרכת שווקה רווק ,כולל ארוחת צהרים
ולינה נוספת ( 2-3בחדר) .מחיר  $145לאדם .מינימום  5משתתפים .המחיר יוזל במידה ויהיו יותר
משתתפים.
ב  18.02בוקר חופשי ומפגש עם קבוצת המסע לארוחת צהריים בפטרה.
 07:00 -17.02במעבר גבול ערבה/רבין ,יום טיול ג'יפים בשילוב הליכות קצרות בוואדי רם,
בהדרכת צוות ירדני בלבד .כולל ארוחת צהרים ולינה נוספת בירדן .מינימום  2משתתפים .מחיר
יינתן למעוניינים באופן פרטי.
ב  18.02בוקר חופשי ומפגש עם קבוצת המסע לארוחת צהריים בפטרה.

המסע בתמיכת המשרד לשיתוף פעולה אזורי.

בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית חבל אילות ,תיירות דרך הערבה ,מרכז מדע ים המלח והערבה,
בית ספר שדה שדה בוקר ותיירות הר הנגב .למעוניינים להירשם ,נא לשלוח (בפקס או מייל)
טופס הרשמה (מצורף) ,למלא כל הפרטים ולחתום.

לשאלות ופרטים נוספים :תומר שאולוב 0524032001

