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 קסם המדבר
 ירדן, ואדי רם, פטרה

 2018מאי 

 

 
     

 

 
 בירדן. סוחפת וקסומה חוויהשלושה ימי 

תחת כיפת השמים בנוף המדברי הובים בחולות הז צ'י ומדיטציה-יוגה, טאי
 היפה בעולם.

 .המיוחדת ואדי רם המדהים ושמורת פטרהנגלה את נופי 
 

בעל ומדיטציה ודמיון מודרך  ,טאי צ'י ,ילאטיספ ,מדריך יוגה ,מאמן אישי הוליסטי, רז לוי
מדיטציה וטאי  ,יוגהבפעילויות  הטיולבמהלך  כםאת , ילווהניסיון בהדרכת קבוצות ויחידים

 תחת כיפת השמים בנוף המדברי הקסום. צ'י
 

 .  Luxury Campהלינה בקאמפ האיכותי: 
 טבע.עוצמות הבין האדם ל חווית לינה יוצאת דופן המחברת
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 05.17יום חמישי 

 –)ניתן להגיע בהסעה מאורגנת מהמרכז  ומעבר לירדן. במסוף הגבול רבין 12:30פגש בשעה מ
 כרוך בתשלום(.

 במעבר הגבול הישראלי ובמעבר הגבול הירדני. לווהנציגנו י
 .ואדי רםלו ומשם נמשיךר בעקבה נסיילאחר מעבר הגבול, 

  לשמים( )איגלו פתוח צופה.במתחם הלינההתמקמות 
 מדיטציית שקיעה מדברית בהנחיית רז לוי .

 ארוחת ערב וחוויה קבוצתית סביב המדורה.

 
 05.18יום שישי 

 צ'י על החול המדברי הרך עם רז לוי . –זריחה לחווית טאי עם נתעורר 
 . ארוחת בוקר

ה אותנטית במקום. )כולל כניסה לשמור ארוחת צהרייםו המרהיבה פטרהשמורת דרך במו טיול
 (.הדרכה באנגליתו

 . ואדי רםוב מתחם הלינהחזרה ל
 בהנחיית רז לוי . תרגול תנוחות יוגה בהשראת העוצמה המדברית

 ארוחת ערב וחוויה קבוצתית סביב המדורה.

 
 19.05יום שבת 
 רז לוי . קונג בוקר מסורתי להגברת זרימת אנרגית החיים בהדרכת –סדנת צ'י 

 ארוחת הבוקר
 (כולל הדרכה באנגלית) אדי רם.ובנופי ו 4x4רכבי נצא לטיול 

 ארוחת צהרים.
 הגבול. מעבר לעבר  יציאה

 חזרה לאילת

 

 
 

 
 
 
 

mailto:info@wilddive.co.il
http://www.wilddive.co.il/


 

6325112-08פקס:  3904447-052,  6342202-08אילת, טל:  4530אילן ורד,  ת.ד.   

Ilan Vered, POB 4530 Eilat, Tel: 08-6342202 , 052-3904447 Fax: 08-6325112 

info@wilddive.co.il              www.wilddive.co.il  

 
 

 
 

 מחיר הטיול: 
 לאדם בחדר זוגי )אפשרות למיטה זוגית או למיטות נפרדות(₪  3590

 ₪  400 –שדרוג לאוהל עם גג שקוף לכיפת השמים )מיטה זוגית בלבד( 
 ללילה בחדר גג שקוף  ₪   550לילה בחדר רגיל  /  ל₪  350תוספת סינגל: 

 
 המחיר כולל:

ישראלית  הדרכה, חצי פנסיוןעל בסיס  בקאמפ איכותי בואדי רםהסעות מהגבול וחזרה, לינה 
 צהרים, יום טיול לפטרה עם ארוחת צהריים.יום טיול בואדי רם עם ארוחת ומקומית, 

 

 כולל:אינו  המחיר
ם ילמדריכ)טיפים ארוחת צהרים ביום הראשון, , קלה יפים, שתייהט, ₪  155 -מיסי גבול כ

 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל". , (לכל יום לאדם 10$בטיולי השטח כ 

 
 :דמי ביטול

 ₪  400דמי ביטול של  –שעות ממועד הטיול  72ביטול עד 
 ₪  800דמי ביטול של  -ממועד הטיול 72-ביטול פחות מ

 ממחיר החבילה  75%שעות דמי ביטול  24ביטול פחות מ 
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