
 לוח זמנים: -מסע יוגה לסנטה קטרינה 

 -יום חמישי  7.7.77

 נפגשים בגבול טאבה. מוניות יחכו לנו ויסיעו אותנו לסנטה קתרינה )כשלוש שעות נסיעה(. -  0:88

 יציאה מהגבול דרומה. - 0:88

 ארוחה אצל סלים בכפר. - 00:88

 תיקי גב וציוד יעלו על גבי גמלים.(…)יוצאים לדרך - 00:88

 הגעה למקום האירוח, תה והתמקמות. - 00:88

   תרגול מדיטציה. - 00:88

 ארוחת ערב ולינה - 00:98

  

 -יום שישי  2.7.77

 תה ועוגיות של בוקר סביב המדורה - 0:88

 תרגול יוגה באוויר הפתוח - 0:88

 ארוחת בוקר - 0:88

 יציאה לטיול. - 08:88

 הגעה לבוסתן עם בריכה לשכשוך, - 09:88

 ארוחת צהריים

 מנוחה, רביצה, מדיטציה תחת העצים.

 חזרה למקום הלינה, ארוחת ערב והתארגנות ללינה. 00:88

  

 -יום שבת  2.7.77

 תה ועוגיות של בוקר - 0:88

 יוגה +מדיטציה - 0:88

 יציאה להליכה )ציוד מועמס על גמלים( - 0:88

 ארוחת בוקר במסלול. 08:98

  רותתה, קפה, פי -הגעה לבית של סלים  - 00:88

 הגעה לקאמפ על חוף הים, ארוחת ערב, פיזור לחדרים. - 00:88



  

  )אופציונלי( -בחוף  יום ראשון 22.7.77

 יום חופשי, מנוחה, ים וסטלבט. מוניות לגבול לפי תיאום מראש.

  

 

המסע מיועד למיטיבי לכת, שמתמודדים היטב עם תנאי שטח ולינה באוויר הפתוח. זהו אמנם לא 
 ."טיול אתגרי" אבל דורש כושר בסיסי ויכולת צעידה קצבית

  

 חש" 0741מחיר עבור יחיד/ה: 

  

 :המחיר כולל

 םגבול/חוף הי -סנטה, סנטה  -מוניות: גבול 

 האגרת תייר בכניסה לסנט

 רתשלום עבור גמל לסחיבת ציוד בהלוך ובחזו

 יהוצאות משרד רישום מקומ

 האוכל בטיול: צמחוני, פירות, תה, קפה, מי שתי

 חלינה בסיסית בבוסתן במקום האירו

 םמדריך צמוד לכל הימי

 התרגולי יוג

 התרגולי מדיטצי

  

 :כולל אל רהמחי

שקלים כל אחד(, בדיקות וביטוח רפואי,  088י ובצד המצרי, כ אגרות בגבול טאבה )בצד הישראל
  מונית מהחוף לגבול )בחזור(.

תשלום עבור לילה על החוף: )יש למסור לנו את הבחירה לחדר המבוקש, התשלום ישולם ישירות 
 (למקום האירוח במעמד צק אאוט

 :המחיר ללילה ללינה בחוף כולל ארוחת בוקר בלבד. אפשרויות

שח  02אנשים ) 7לירות ל  022 -  ושה עם מאוורר , שירותים ומקלחות משותפיםמחיר לח
  (3שח לאדם בחושה של  64לירה ל ) 722לאדם בחושה זוגית(/



ש"ח לאדם  22אנשים ) 7לירות ל  222 מחיר לחושה עם מזגן , שירותים ומקלחות משותפים
 (3 שח לאדם בחדר של 44אנשים ) 3לירות ל  2222בחושה זוגית( /

ש"ח לאדם בחדר  202אנשים )  7לירות ל   0088 -  מחיר לבונגלו ממוזג עם שירותים מקלחת
 (3ש"ח לאדם בחדר של  233) םאנשי 3לירות ל  7222זוגי( / 

 :חשוב לדעת 

 .(₪ 088רק לאחר תשלום דמי הרשמה וניהול _  -*** הבטחת השתתפות בסדנא 

 םאין אפשרות לצרף ילדי

 .המקומות מוגבלים

 .)מקדמה( לא יוחזרו בשום מקרה חש" 722בסך  דמי הרשמה וניהול

, לאחר תאריך זה לא יישמר 20.4.77לא יאוחר מיום  -ש"ח 072 :תשלום לאחר המקדמה
 .מקומך גם אם שילמת מקדמה

 .ולמסור לגילת/נגה ביום המפגש 722$ יש להכין מראש במעטפה –יתרת התשלום 

  

 (החזר מלא )ללא דמי הרשמה -יום  01במידה של ביטול עד 

 (החזר )ללא דמי הרשמה % 08 -יום  01במידה של ביטול פחות מ 

  המסע כולל הליכה מרובה בשטח סלעי ומאתגר, יש להצטייד בנעלי הליכה וביגוד תואם.

 .ניתן להביא אוהל אישי ללינה בשטח

 בג-המסע אינו מתאים למי שמחפש חופשה בטן

 .הלינה משותפת גברים ונשים יחד באוויר הפתוח 

 
  ניתן לוותר על הלילה השלישי של הלינה בחוף ולהמשיך עם המונית ביום שבת

 .היישר לגבול טאבה/אילת 2.7.77

  

 :להרשמה, שאלות, פרטים, התייעצות

 202-7474722-נגה 

 207-2422777 -גילת 
 


