 51-51105151יופי ,פראות ,נופי בראשית ולילות
זרועי כוכבים
סופ"ש בואדי רם (ירדן)

בא לכם לצאת מהשגרה ,לחוות טבע פראי ,קלילות ,שמחה ומפגש אנושי מרתק?
בואו איתנו למקום בו החולות נודדים לתוך ההרים ,כחול השמיים פוגש את חום
המדבר בדיוק של אומן ,מרחב בו אתה מרגיש את עוצמת הבריאה .במקום בו
השמיים בהירים ,המציאות רחוקה והקסם מהלך ,נבלה שלושה ימים
מיוחדים בהם נהנה מטבע פראי ,נצחק ,נתרגל ,נתפנק ,נחלום ובעיקר נתחבר
למקור השמחה ,החיות והקלילות שבחיים הייחודיים הללו .נחזיר לעצמינו את
הקסם דרך הליכה נינוחה ,מרחבי שקט ,לילות סביב מדורה עם סיפורים ופינוקים,
סדנאות לילה ,תרגילי בוקר ולינה ב desert campמסודר הכולל ארוחות ,מקלחות
ושירותים.

יום חמישי  -נפגשים בשעה  0088ביום חמישי בגבול מסוף ערבה (צפונית לאילת),
לאחר מעבר הגבול ניסע לקניה משותפת של אוכל בעקבה ,משם ניסע לכפר רם,
לאחר ארוחת בוהריים נסיעה בגיפים לג'אבל בורדה וטיפוס לקשת טבעית
ומדהימה ,לאחר הירידה ניסע למאהל בדואי בלב המדבר לארוחת ערב ולינה.
יום שישי  -לאחר ארוחת בוקר ניסע דרומה כחצי שעה לגאבל חא'ג ,ונטייל טיול
קסום עם תצפית לכיוון גאבל אום אדאמי (ההר הגבוה בירדן) ,בסיום היום נחזור
למאהל שוב לארוחת ערב ופעילות לילה.
יום שבת  -ניסע בגיפים לכפר רם ,נכנס לקניון מדהים (רכבת קניון) ,שמקיף את
גאבל נאסרני ,לאחר הליכה של כשעה וחצי נצא מהקניון לדיונות מדהימות של
חול ולאחר הליכה של מספר שעות נגיע לכפר ,ושם יאסוף אתנו אוטובוס בחזרה
לגבול.
חזרה משוערת 00088 0בגבול

עלות ₪ 0088 0לאדם ,המחיר כולל 0נסיעות בירדן ,ארוחות ,הדרכה והנחייה
המחיר אינו כולל מיסי מעבר וביטוח (ניתן לשלם בתשלומים)
המנחים 0לייה נאור  -דוקטורנטית ,מרצה ,מורת דרך ,תרפיסטית בטבע ,דרמה
תרפיסטית ,אומנית ומספרת סיפורים עם ניסיון עשיר בהנחיית קבוצות והובלת
תהליכים אישיים.
דודו יפרח 0מטפס הרים ,אחד מארבעת הישראלים שהעפילו להר
האוורסט ,מוביל משלחות טיפוס ואתגר ברחבי העולם ,מנחה קבוצות וסדנאות
שטח ,בוגר התכנית של
מכון וינגייט להנחיית קבוצות ולטיפול דרך הרפתקה ,ניסיון רב בהנחיית קבוצות
ובהובלת תהליכים בטבע.
להרשמה 0לייה 8904336800

