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3HTH1

מדו

רחת

״רות

של

״לאש

ה״

באילת
משתדלים
יותר

אילת,
את

מהטיילת

2016

החוף

והים,

בפאבים

פולנית ואנגלית,
כמעט

הנקייה

ואטרקציות

סביב

השעון.

חורף

כתב וצילם:

שמחיר טיסה לניו
צונח לכ־  550דולר,
בכלל יש לעיר התיירות
הישרא־
$TS1$הישראלית$TS1$
לית
שמציעה
$DN2$הישראלית $DN2$אילת ,מול השפע
יורק

הרחוקה

איזה

העיר

עריםגדולות

הכי

ונחשקות

הכיבעולם,

סיכוי

כמו

באירופה
(ברלין,

גם

פריז,

לונדון,
הן נמכרות עכשיובזילהזוללתיירהישראלי?
חורף  2016עם מחירי דלקזולים (שמושכים
מטה את תעריפי הטיסות) ועם חשש של תי־ר־ם
לפריז ,רומא ,מדריד או
ממדינות רבותלהגיע
רומא ,וינה,

בודפשט

או
מילאנו),

שגם

מדוכנים

ובמסעדות

חדשות

אפשר

צביקה
npf2M

פטפוטים

שומעים
ומרוודשות

באילת ,לא

סוף

סוף

מה

לראות
ברוסית,

מצועות

אקשן

שחשבתם

cnc
בורג

לונדון(בגלל איומי הטרור) הוא חגיגהלמי שחלם
על קפיצה קטנה
וזולה
להו״ל .אבל עם כל הכבוד
לחופשה אירופאית אוניו־יורקית ,לאילת שלנו
״השטיחהמעופף״ ,״איסתא" ,״אשת טורס",״גו־
$TS1$״גוליבר"$TS1$
■ש את כוח המשיכה ואת הקסם שלה.
$DN2$״גוליבר" $DN2$וכדומה.
ליבר"
פשוט ונוח
קודם כל,
להגיע :אורזים תיק
ואפשרלעשות את זהאפילו פשוטוזול עוד
סמלי ,מגיעיםלטרמינלים
בשדה רב
הקטנים
יותר :מעמיסים את
המשפחה על המכונית וכע־
$TS1$וכעבור$TS1$
5-6
בור
$DN2$וכעבור$DN2$
התל־אביבי או בנתב״ג,עולים על טיסה של
שעות של נהיגה(כולל הפסקות רענון
דקות
54-55
למלון ,לבריכה ולשפת הים
הכרחיות)
״ארקיע״ או ״ישראייר" וכעבור
מגיעים
(״ישרוטל״,״רן״,
המלוןהגדולות
״פתאל״),
גם אצל סיטונאי תיירות כמו ״הדקה

במו
״,

־־

השמש.
האדום .בלי
הביורוקרטיה
נוחתים בעיר
דיליםמוזליםהכוללים טיסהולינה תמצאו
עופה הקודמת לטיסה
לחו׳׳ל ,בל־
$DN2$התעופה$DN2$
באתרים של חברות התעופה או של רשתות בתי
טיסה צפופה ,בלי העברה מטלטלת עם

90

$TS1$התעופה$TS1$
הת־
המתישה בנמל

שעות של
המז־
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בחורף ,אילת נעימה ואפ־
$TS1$ואפשרית$TS1$,

וודותוהילדים הרעבים ערהמלון ,ועם בונוס (לילדים) .אבל עכשיו,
$DN2$ואפשרית$DN2$,ותוכלו להשתולל בכל
שרית,
מהאטרקציות המ־
$TS1$המפתיעות$TS1$
בכמה
חשוב :אפשרלעצור

$DN2$המפתיעות $DN2$לאורך
פתיעות

כביש

הערבה,ואפילו להישאר

 D'/m-nNבוזוווזD'/nhh.

שם ללינת לילה (פרטים בהמשך).

ובל נשכח את מזג האווירהאילתי,
עלול לעתים (נדירות) להפתיע לרעהולהיות
אביך ,מעונן או טיפה גשום ,אבל זה כלוםלעו־
$TS1$לעומת$TS1$

שאמנם

מת
$DN2$לעומת $DN2$הקור העז

שעות היממה.

באירופה או בצפון

כיף של אטרקציה ,עמוק בתוך נחל שלמה,
מדרום לנמל ובדרךלמעבר טאבה .פארקחבלים
במקום להת־
$TS1$להתמקם$TS1$
אתגרי ,כמו באירופה ,רק שכאן

מקם
$DN2$להתמקם$DN2$
אמריקה בעונה

לים,
$DN2$חבלים$DN2$,

על

צמרות עצים ביער ירוק
מתחו חב־
$TS1$חבלים$TS1$,

מינים

של

כרישים לצד

דגים ויצורי ים נוספים.

0024636-80
פרטים coralvvorld.co.il:טל׳

זו של השנה.
גבוהים;' מתקני משחקלילדים
פרטים ,מקומות ,אטרקציות
ואירועים-.
השונות של הדגים ושאר יצורי המים .כמו כן,
הי :קפה־בר־מסעדה :ואפשרותלטיולי גמלים
redseaeilat.co.il
בדקו אם מגיעה לכם הנחה כלשהי במחיר הכני־
$TS1$הכניסה$TS1$.
לחמורים ,החל בסיבוב קצר
רתומות
כרכרות
או
$DN2$הכניסה $DN2$.פרטים באתר.
סה.
של כשעה וקצתבשבילי המדבר וכלהבטיולים
אז מה עושים בחופשת חורן! באילת?
ארוכים של הצי יום ויום שלם.
מעלות בצל ועם עומס חום
24-44
בקיץ ,ב־
ji'ji'nk
כבד ,כל מה שתוכלולעשות זה לרבוץ בבריכה
מיקום :נהל שלמה ,מדרוםלעיר ,בדרך לטאבהnf'J3fon218 .
אין כמו צלילה חופשית בים ,מעל ולצר שו־
$TS1$שוניות$TS1$
2200736-80
פרטים cumel-ranch.co.il :טל'
או על שפת הים עם בקבוק בירה(לכם) וארטיק
המרהיבות והרוחשות חיים ,כרי
$DN2$שוניות$DN2$האלמוגים
ניות
wjijin
>7o3/vf
לקבל מבט בלתי אמצעי ומקרוב על הדגיםועל
/0'3'eA/A
יצורי הים השונים בסביבתם הטבעית.
היכרות r\yr\pאפילו אינטימית עםעולם
אפשר כמובן לצלול לבר ,עם שנורקל שמ־
החי והצומח של ים סוף ומפרץאילת .בין האט־
$TS1$האטרקציות$TS1$
ביאים מהבית או שמקבלים במלון (וזה אפילו
$DN2$האטרקציות$DN2$המומלצות :בריכת הצבים ,האכלת דגי
רקציות
אפשר גם לעשות זאת עם מדריך,
חינם) ,אבל
זהב וכמובן אקווריום הכרישים המרשים ,שמכיל
הנחה.
°5
ונהנים מ־־/
ולקבל מבט מקצועי יותר.
מיליוןליטרים של מי ים ויש בו כ־ 20
כשלושה

אומגות ומעברים

אתגריים בין עמודי עץ
הקטנים :פינת

h»P-//goo.g1/kCsc5
ים־

טיפ :כוונו

את זמן

הביקור

לשעות ההאכלה
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במועדון הצלילה ״דיפ־סיאם״ שבחוף אל־
$TS1$אלמוג$TS1$
$DN2$אלמוג$DN2$תוכלו לצלול (בתיאום מראש) עם מדריך.
מוג
מקבלים חליפתצוללים (המבודדת מקור המים),
מסיכה ,שנורקל וסנפירים ,ויורדים לים עם
מדריך צמוד לצלילה קצרה וקרובה או ארוכה
יותר,לשוניותהאלמוגים שבסביבה.

2016

חורף

ובאילת

בערבה

באביב ובסתיו ,עושים

התערוכה החקלאית בערבה

הדרך בין צפון אירופה

את

לדרום אפריקה מאות
מיליוניבעל־
מהםחולפים מעל העיר .פארק

כנף,

שרבים

 200חברות ומציגים מישראל
ממש על החוף ובמר־
$TS1$ובמרחק$TS1$
טיפ :מעל מבנההמועדון,
נוספות יציגו את מיטב חידושי החקלאות
חק
מסלול הליכה
$DN2$ובמרחק $DN2$נגיעה מקו המים ,חבויים חררי אירוח(צימ־
($TS1$צימרם)$TS1$.
והמיכוןהחקלאי.
דידה
וליהנות ממיקום של
אפשרלהזמין מראש
ר־ם).
($DN2$צימרם)$DN2$.
$DN2$הנדידה $DN2$ניתן לצפות מהן בעופות ובציפורים (מו־
($TS1$מומלץ$TS1$
02-12
($DN2$מומלץ$DN2$להגיע עם משקפות) .הכנ־סה חינם ,אבל
מלץ
מיליוןדולר במחיר עממילגמרי.
בינואר ,בתחנת״יאיר״ ,מו״פ ערבה,
פרטים:
הצבה.
רצוי לתאם הגעה מראשולקבל הדרכה מתאימה.
פרטים ומחירים:
aravaopenday.co.il
deepdivers.co.il
3801856-80
טל׳
מיקום :מצפון לעיר וממזרח לקיבוץאילות,
ועוד :לבד מ״דיפ־סיאם״פועלים באילת
לירדן.
וספורט ימי נוספים.
מספר מועדוני צלילה
סמוךלמעברהגבול ״ערבה״
״ישראמן״ אילת
ומדינות

הצפרות מציע

בין

דווקא עכשיו ,בחורף,

כשמזג האוויר נעים ,אין

עומס של נופשים
לשקול חופשה ארוכה מלווה
 anגלישתגלים ,גלישת רוח

והמחירים נוחים יותר,

כדאי

תחרותהטריאתלון
בישראל.
72-03

birds.org.il
אתר:

המאתגרת ביותר

פסטיבל אילתלמוזיקה

וכדומה.

הימי באילת:

JjftfC
jiK'ijIN

קאמרית

(במלון ״דן״
בפברואר
אילת).

1-6

מועדוני הצלילה

מוזיאון העוסקבתולדותאילת ,מ״מבצע עו־
$TS1$עובדה״$TS1$
בדה״
$DN2$עובדה״$DN2$

eilatfest.co.il/11e

פארק ״אתגרים טופ 94
סית
$DN2$יחסית$DN2$

הממוקם באזור התעשייה

הצפוני

״פתאל

שלאילת.

ecrrxr

cc

מיקום:

פארק הבלים ,מיני באנג׳י,

של

רוק״

הופעות ומוזיקה

בבתיהמלון של

הרשת.

וקשת,סנפלינג ועוד .המחירון בנוי לפ־ מסלו־
$TS1$מסלולים$TS1$
$DN2מסלולים $DN2$שונים ,שכל אחר מהם
לים
מאפשר מגוון פעי־
$TS1$פעילויות$TS1$
לויות
$DN2$פעילויות( $DN2$פרטים באתר).
טיפ :חובב־

היסטוריה ייהנו

במקום

מאטרקצ־ה

דרך יותם,

סמוך

Max'V

ךרח

בחי

חלל
אולימפי להחלקה על

מקורה וממוזג ענק

שבמרכזו

משטח

שטח מוצב צבאי ישן

בוטני
רובם

מקסים,

עוד בגן :דוכן

ומה

בעיר?

אילת
של

נד־דת

ממוקמת על אחד
ציפוריםבעולם.

הצירים

כאלף
במדבר

צומח שונים,

מיני

אבל

מכירהלשתילים,

גם

אחרים,

הגשם.

צמחי מדבר,

ואבזרי גן ,גינון וקישוט.

איד מגיעים?
כביש הערבה),

מהכיכר הכי
פונים

מטר,חולפים לצד
השילוט.

תחנת ״פז״

בשבת וחג מ־
03:9

 25שקל.

המרכז־ים

אתר:
botanicgarden.co.il

בשנה,

8878136-80
מודרפים:

תיאום סיורים

צפנ־ת באילת(על

מערבה ,נוסעים כ־ 200

03:8
ראשון־חמישי ,מ־

בגיסה20 :

פעמיים

שלאילת,

שננטש ,ניטע וטופח גן

מאלה הגדלים

שי
00:51
$DN2$בשישי $DN2$עד

J1tl93f>Ntf<fj>3n
ijJlNU

שמציג

הצפונ־

מאזוריגידול שונים,אפילו מיערות

פתוח:

עוד

The

כניסה:

למוזיאון ממוקמת הגלריהלאמנות,
טיפ :סמוך
שם מציגים(ומציעיםלמכירה) אמניאילת.
3420436-80
הכניסה חינם ,טל׳

על

Mfk

nmמחירים-

השונות ועד

jb/JLn /en
הפתעה ,הפתעה :בחלקה

מיוחדת :מוזיאוןלוחמי הנגב ,המכיל
אטרקציות
הקרח וכמה
מתקופת מלחמתהעולם הראשונה,
שלכל־ נשק
נוספות ,וסביבו ,בשתי קומות ,כ־  150עסקים וח־
$TS1$וחנויות$TS1$
המנדט הבריטי ,מלחמת העצמאות וראשית המ־
$TS1$המרינה$TS1$
נויות
הקוסמטיקה
סטייל,
$DN2$וחנויות $DN2$בתחומי האופנה,הלייף
רינה
$DN2$המרינה( $DN2$שמקורו באספן עודרזלצח.
פרטים:
והאקםסוריז,כולל מסעדות ,בתי קפה ודוכנ־ מזון
top94.co.il
מהיר ,וגם מתחם שעשועיםוהפעלותלילד־ם.
המלונות ,בצפון
מיקום :אזור
הלגונה.
י-ןצים לקנלת בחל?
 http://ice-mall.comטל׳
אתר:
2559736-80
אוסף נדיר

הפיכתה לעיר

אתר:
shimur.org/Eilat

חץfattal.co.il/fattal-rock-festival-deals

jowon

הראשונים,

4570436-80
שקלים;טל׳

5-01

במרץ
(במלונות
״פתאל") .סוף שבוע

71-91

בשנת 1949

הקמת

תיירות מרכזית.

http://redseajazz.co.il
הוא מיזם הדש יח־
$TS1$יחסית$TS1$

הקומפלקס ־אתגרי מכיל מגוון אפשרויותלגי־
$TS1$לגילאים$TS1$
$DN2$לגילאים $DN2$שונים :מסלול קרטינג ,מטווה
לאים
פיינטבול,
קירות טיפוס,

הג׳אז חורף!

2016

בפברואר
(במלונות

11-31

דרך הימים

הנמל והתעשיות

http://goo.gl/WNc2eM
פסטיבל

/'asfepKfio>N1pj1N

תחנות

בינוארisraman.co.il.

בקורס מקצועי:

והמפורט

תצפית ,שבעונות הנ־
$TS1$הנדידה$TS1$

וממשיכים לפי

עד חשיכה .בשי־
$TS1$בשישי$TS1$

00:51
עד
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איפה לאכול?
חובביקולינריהיכולים לחגוג באילת
במבחר

ספור

מסערות
ברים

וחדשות ובאין

ותיקות

(רשימה מלאה:

ופאבים

).
redseueilat.co.il/dining-and-nightlife

על מקום מלהיב אחד נמליץ
"פיפת׳ אבניו״

5th Avenue

בר־מסעדה מעוצב היטב,

כאן

שמו.

זהו

הממוקם באזור

המלונות (מול״הרודס״) ,שמשלב אוכל
אפלולי־רומנטי ,כולל
טוב עם בר לילה

עמדתרי.ג׳ייהפעילה

המאוחרות.

בשעות

חמישה מטב־
$TS1$מטבחים$TS1$
התפריט מיוחד ,ומשלב
$DN2$מטבחים $DN2$שונים:
חים

מקסיקני,

אמריקאי ,אסייתי,

ואוריינטלי .זהאולי
איטלקי
מתכון בטוחלכישלון אבל השפית ,ענת
לובטון אהרון(לשעבר״התרנגולהכחול"
התל־אביבי) ,מצליחה לנצח על צוות מק־
$TS1$מקצועי$TS1$
נשמע

צועי
$DN2$מקצועי$DN2$

שמפיק

אפשרלהגיע

מנות

נהדרות ומפתיעות.

עם הילדים לארוחת ערב

00:91
מוקדמת (פתוח מ־

חצות),

כמו

00:2
וער

או לסעודה

יותרואפילו לרקוד

אחר

רומנטית
סביב

מאוחרת

שעת

חצות.

המחירים? סבירים מאוד.

מיקום :רח׳

טל׳
3033336-80

פיסטאני

אילת;

פייסבוק:

in Avenue

היכן ללון?
אילת ״נשלטת״ על

ירי

רשתות בתי

שתי

מלוןגדולות ,״ישרוטל״ו״פתאל" ,ולצ־
$TS1$ולצרן$TS1$
רן
$DN2$ולצרן $DN2$מלונות עצמאיים או כאלה השייכים

לרשתות
במלונות העצמאיים

״דן״) .דווקא
אחרות
(״רימונים״,

לעתים

הקטנים

חוויית אירוח שונה

ניתן למצוא
במקצת.

למשל ,מלון״סוליי"  ,)Soieilמלון
בוטיק בינוניבגודלו  73חדריםוסוויטות)
הממוקם באזור
המלונות ,מול שרה התעו־
$TS1$התעופה$TS1$
דקותהליכה מחוף הים.
$DN2$התעופה $DN2$ובמרחק
פה
3-4
המלון
שופץ וחודשלאחרונה ,החד־
$TS1$החדרים$TS1$
$DN2$החדרים $DN2$מעוצבים בגוני לבן ומאובזרים היטב,
רים
ארוחת הבוקר היא חגיגה יוצאת דופן בנוף

בתיהמלון ,כולל הגשה לשולחן על
צוות המלצרים (ואפשרלהזמין
הכולל ארוחתערב).

גם אירוח

חמוד ואינטימי.

אתר:
soleil-eilathotel.co.il

ירי

