טיולי תומקארים – מסלולים רומנטיים לאוהבים לכבוד ט"ו באב
לכבוד חג האהבה העברי ,חוויה מוטורית בערבה-טיולי תומקאר בעין יהב מזמינים זוגות
שרוצים למצוא רגעים שקטים של אהבה  -באמצע המדבר.
טיולי שקיעה רומנטיים במיוחד .נפנק ביין תוצרת הערבה ,בנקודות תצפית מדהימות.
המסלולים שאנו מציעים לכבוד ט"ו באב:
מסלול "קלאסי" -משך זמן המסלול
כשעתיים
נסיעה בערוץ נחל נקרות עד לתצפית
על "האגם הנעלם".
נחצה מתחת לגשר את כביש  ,90אל
עומק המדבר ,דרך ערוציו היפייפים
של נחל נמייה.
נגיע לתצפית מרשימה על נחל נקרות.
נמשיך בנסיעה בין ערוצי נחל נקרות
עד לחוף של "האגם הנעלם" (ישנה
אפשרות להתרענן ולשכשך באגם –
באחריות המשתתפים).
בשעת השקיעה נעצור לצפות בצבעי המדבר הרומנטיים והאדומים ונפנק אתכם ביין תוצרת
הערבה.
מחיר לזוג (טיול פרטי)₪ 500 :
מסלול "גב ספיר" – משך זמן המסלול
 3 – 2.5שעות
כולל את המסלול ה"קלאסי"..
חוצים את נחל נקרות אל נחל
האשבורן ,מטפסים לרמת צבירה ולגב
ספיר (החולית הקטנה).
דרך השלוחה המובילה מזרחה לציר
המעיינות ,נמשיך בנסיעה בערוצי נחל
נקרות עד ל"אגם הנעלם" .ישנה
אפשרות להתרענן ולשכשך באגם – באחריות המשתתפים.
במהלך הטיול נעצור בתצפיות מרהיבות וגם תינתן אפשרות לשכשך באגם.
בשעת השקיעה נעצור לצפות בצבעי המדבר הרומנטיים והאדומים ונפנק אתכם ביין תוצרת
הערבה.
מחיר לזוג (טיול פרטי)₪ 800 :

"ליל כוכבים"  -מסלול עם לינה
בשטח
לזוגות האוהבים ליהנות ביחד
מיופיו של הלילה עטור הכוכבים..
נסיעה בערוץ נחל נקרות עד
לתצפית על "האגם הנעלם".
נחצה מתחת לגשר את כביש ,90
אל עומק המדבר ,דרך ערוציו
היפייפים של נחל נמייה.
נגיע לתצפית מרשימה על נחל
נקרות ,ונצפה
בנופי המדבר המרהיבים נשטפים בצבעי
השקיעה הרומנטית עם יין מפנק תוצרת הערבה.
המשך נסיעה בנחל נמיה אל אזור הקמפינג המפנק (אנו נארגן לכם את כל הדרוש לליל
כוכבים רומנטי במדבר)
ביום השני ,נחזור דרך נחל נקרות עד לחוף של "האגם הנעלם" (ישנה אפשרות להתרענן
ולשכשך באגם – באחריות המשתתפים).
נחזור למושב עין יהב דרך סוללת הסכר המשקיפה על כל אזור האגם ונחליו.
מחיר לזוג (טיול פרטי)₪ 1200 -






הטיולים יוצאים מעין יהב ממתחם "חוויה מוטורית" ,מלווים במדריכים מוסמכים
ומנוסים.
אופי הטיול הינו נסיעה רגועה ,בהתאם לתוואי השטח ,ובהתאם להנחיות המדריכים.
הטיולים מתאימים לכל הגילאים.
על הנהגים להצטייד ברישיון נהיגה בר תוקף.
יש לתאם מראש עם גלי – 0523223626

