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המדרם
כל מה ששווה

בערבה

 מרכז מידע - תיירות ערבה

08-6616976
www.aravaway.co.il

1. חוות ע'רנדל - מלון בוטיק "ערידלה" 
חווה חקלאית תיירותית ומלון בוטיק

זיתים  בגידול  העוסקת  בערבה  היחידה  הבודדים  חוות 
ותמרים אורגניים. בחווה מלון בוטיק, סיורים בדגש חקלאות 
אורגנית לקבוצות, סדנאות יוגה וחנות לממכר תוצרת החווה.
  arandalranch@gmail.com | 052-4564085 :דני וקרן

2. קיבוץ יהל - בצל התמרים 
כפר נופש וסיורים מודרכים

חדרי אירוח לזוגות, משפחות וקבוצות. סיורים חקלאיים 
הפעולה  ושיתופי  ירדן  עם  השלום  גבול  בדגש  לקבוצות 

בתחום החקלאות.
tour@yahel.co.il | 08-6357967/8

3. שיטים - אשרם במדבר
מרכז רוחני בנווה מדבר

מתחם רוחני לפסטיבלים וסדנאות מדיטציה ותרפיה בלב 
המדבר. בין הפסטיבלים הרבים: יוגה ערבה, זורבה הבודהה, 
פשוט ואחרים. מדיטציות מידי יום, ארוחות צמחוניות 

ומפגשים אישיים.
www.desertashram.co.il | 052-3824617

4. נאות סמדר
בית אומנויות, יקב, חדרי אירוח ומסעדה 

מרפסת  מלאכה,  בתי  האומנויות:  בית  במדבר,  פנטזיה 
תצפית,  חנות מתנות של יצירות האומנים, סרט קצר, יקב 
בבנייה  אירוח  חדרי  וליקרים,  יינות  המייצר  אורגני  בוטיק 
מוצרים  וחנות  גן  מסעדת  קפה,  מדברי,  בנוף  אקולוגית 

אורגניים תוצרת המקום.
054-9798885 | 054-9798966

www.neot-semadar.com

5. רוכבי הגמלים - שמחת הפשטות
חאן נוודים וטיולי מדבר

חאן אירוח וקרוואן לינה ומרכז הדרכה לטיולי מדבר.
gadnaor@zahav.net.il | 052-3351357 עמיר

6. קיבוץ לוטן - הקיבוץ האקולוגי 
חדרי אירוח, בית תה, מרכז אקולוגי ו"אקו-כיף"

וסדנאות  סיורים  צבעוני,  בטיח  המצופות  אירוח  יחידות 
בדגש אקולוגי ומגרש משחקים הבנוי מחומרים ממוחזרים. 

״בית התה": תפריט חלבי צמחוני וטבעוני.

אירוח/בית התה: 054-9799030
         www.kibbutzlotan.com

7. קיבוץ קטורה - קרן קולות 
אירוח כפרי, אנרגיה סולרית ו"מתושלח"

חדרים באווירה כפרית, סיורים מודרכים אל מפעל האצות, 
השדה הסולרי והיכרות עם "מתושלח" - עץ דקל שהונבט 

מגלעין תמר עתיק.
סיור ב"כפר מנותק רשת": שיטות בנייה המנותקות מתשתיות. 

עוד בקטורה: השכרת אופני הרים.
  www.keren-kolot.co.il | 08-6356658

8. פארק יטבתה
פארק חווייתי, פונדק דרכים, סיור "בדרך השוקו", 

 מסעדה וסדנאות גלידה
השוקו היחיד שיש לו מרכז מבקרים – פארק בו ארבעה 
מבנים המתארים את סיפור המחלבה, הקיבוץ, המדבר 

והאנרגיה המתחדשת. חוויה אינטראקטיבית לכל המשפחה 
עם חצר פעילה הכוללת התנסות בחליבה, חיפוש שיני 

דינוזאור, פארק חבלים ומזרקות מים מרעננות.
פארק יטבתה החדש צמוד לפונדק יטבתה.

כשרות,  וחלבית(  )בשרית  מסעדות  הוותיק:  יטבתה  פונדק 
בית קפה, גלידרייה, חנות נוחות ומתנות. פתוח 24/7 למעט 
ערבי שישי וערבי חג. הסעדה לקבוצות ולמשפחות, אירועים 

ואירועי שטח.
סובב יטבתה ו״דרך השוקו״: סיורים מודרכים למשפחות 
סדנאות  החקלאיים.  ובשדות  יטבתה  בקיבוץ  ולקבוצות 
והטעמים של  יטבתה: מגלים את סוד המרקמים  גלידה 

גלידת יטבתה המשובחת.
054-9798491  |  08-6357449

  www.yotvatapark.co.il

9. חניון יעלים - צומת יטבתה  
חוויית אירוח באוהלים

חניון לילה ללינת שטח וקמפינג לקבוצות, כולל אוהלי לינה 
גדולים, מקלחות ושירותים.

 doron91@bezeqint.net | 08-6330399

10. שמורת חי-בר יטבתה
השמורה הלאומית לחיות התנ"ך

המוזכרים  החיים  בעלי  עדרי  בין  פרטי  ברכב  ספארי  סיור 
בתנ"ך - פראים, ראמים, דישונים ויענים. חנות מזכרות וחניון 

לילה למטיילים.
 haibar-yotvata@npa.org.il | 08-6373057

11. קיבוץ סמר
אופניים ומרכז הדרכה 

רכיבה   טיולי  הרים,  אופני  על  מודרכת  רכיבה  בייק":  "סמר 
סיורים  מדבר:  ללימודי  מרכז  אתגרית,  רכיבה  רב-יומיים, 

בהנחיית מיטב מורי הדרך בערבה.
054-4964777 | 052-2703247

www.samarbike.com

12. פארק תמנע - מהפארקים היפים בעולם  
מסע אל ממלכת הנחושת, לינה מדברית ומסעדה

חלון גיאולוגי החושף תופעות טבע מרשימות, למעלה מ-20 
מסלולים מסומנים המאפשרים טיולים ברגל, ברכב ובאופני 
הרים. מרכז מבקרים ובו ממצאים המספרים על אורח החיים 
ומתחם למילוי בקבוקים  כורי הנחושת, מיצג אור קולי  של 

בחול צבעוני ושיט בסירות פדל.
עוד בפארק: מסעדה צמחונית חלבית וחנות מזכרות, מתחם 
קמפינג , "וילה קאמפ", קרוואנים וחדרי אירוח, שחזור מדויק 

של "אוהל מועד" והשכרת אופני הרים.
www.parktimna.co.il | 08-6316756

13. קיבוץ אליפז - חופש וחוויה בערבה 
חדרי אירוח, לינת שטח וחממת 5 החושים 

חדרים זוגיים ומשפחתיים לקבוצות ומשפחות.
מרכז הדרכה וביקור בחממת 5 החושים.

www.elifaz.co.il | 052-3688384 | 08-6356230

14. קיבוץ אילות - ליהנות מכל העולמות
חדרי אירוח ומסעדה

חדרי אירוח מפנקים,  מרחבי דשא, פינות משחקים וערסלים.
וערב,  צהריים  בוקר  ארוחות  תמרים":  "כפות  מסעדת 

ארוחות ליל שישי מסורתיות ואירועים. 
כפות תמרים: 08-6358789 | אירוח: 1-700-703-710

  www.eilot.co.il

15. חוות דרך התבלינים והים
ביקור מרתק בין "קופיפי ים" 

סרטנית  בגידול  העוסקת  ייחודית  ימית  לחקלאות  חווה 
בית  כלי  לצד  ריחנית  תבלינים  חנות  ים.  ואצות  הארטמיה 

מיוחדים וכלי בישול למטיילים. 
pgpfish@zahav.net.il | 08-6332331 | 050-8895504

16. פארק הצפרות
מסתורי צפרים, תחנת טיבוע וסלולים

שבילי הליכה ורכיבת אופניים בינות פינות מסתור לצפרים 
נודדות.  ואגם מלאכותי המשמש ״תחנת תדלוק״ לציפורים 

סיורים מודרכים והפנינג בעונות הנדידה.
ibrce.office@gmail.com | 08-6332331 | 050-7671290


