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crrtsnמדוראתכותבתאנישניםשבע

לאומעולםהיום״ב״ישראלהתיירות

בעי־שהיתהלאילת,להגיעהסכמתי

ניי

$TS1$בעיניי$TS1$

$DN2$בעיניי$DN2$הישראליהתייראתרואהשאינהיקרה,עיר

לדימויבניגודוזאתשלו.הארנקאתרקאלא

מקוםבהראיתיאזבילדותי,לישהיהאילתשל

מחוץבוחיכורבותשהפתעותקסם,מלאנופש

משפחתי.עםשהיתישבוהמלוןלכותלי

בארץדרומיתהכילעירסוףסוףחזרתיוהנה

וגיליתיפעם,שלמהקסםנשארמהלבדוקכדי

וריגו־הפתעותהרבההרבהעםעירלהפתעתי

שים.

$TS1$.וריגושים$TS1$

$DN2$.וריגושים$DN2$בודקתלאטרקציה,מאטרקציהרצהבעודי

היל־עםלבלותאולהירגעלאכול,אפשראיפה

דים,

$TS1$,הילדים$TS1$

$DN2$,הילדים$DN2$להרפתקה,נסחפתלפתעעצמיאתמצאתי

לאקטניםילדיםלשלושהואםבוגרתשבאישה

אליה.שאסחףחלמתי

מועדוןבמשרדירגילבביקורהתחילהכל

ריטר,רויהבעליםעםישבתיskydiveהצניחה

שהקיםהראשוןהצניחהמועדוןעללישסיפר

שה־חלומוועלהמצדה,למרגלותהמלח,בים

תגשם

$TS1$שהתגשם$TS1$

$DN2$שהתגשם$DN2$באילת.כזהמועדוןלהקיםשנה,לפני

שעושיםה״טנדם״צניחתעלליסיפרריטר

כשר־שעושיםחופשיתצניחההיאהטנדםכאן.

תומים

$TS1$כשרתומים$TS1$

$DN2$כשרתומים$DN2$.ובלימדייותרלחשובבליואז,למדריך

בחיובעונהעצמיאתמצאתינפשית,להתכונן

בשרי.עלהצניחהאתלחוותלהצעה

לבריכה,״נוףלהגידשהספקתילפניוכך,

לשדהמובלתעצמיאתמצאתימלא״,פנסיון

למטוסלעלותמתבקשתאילת,שלהתעופה

המ־כשדלתמעלה־מעלה.איתווממריאהקטן

טוס

$TS1$המטוס$TS1$

$DN2$המטוס$DN2$הח־ליבירגל,אלף12שלבגובהנפתחה

סיר

$TS1$החסיר$TS1$

$DN2$החסיר$DN2$.מבערשנשקפומהמראותהמומהפעימה

הזמןשאקפוץ.ליצועקרויאתשמעתילפתח,

ואנימוחלטת.דממהשררהבחוץמלכת.עצר

לעשות?יכולתיעודמהקפצתי.

לישהרגישומוות,פחדשלשניותשתילאחר

שאניגיליתיעיניי.אתפקחתישעות,חמשכמו

פתחרויברוח.מסתחרריםאלי,קשורשהיהורוי,

אותווהחליפההפחדנמוגופתאוםהמצנח,את

היםפרושמתחתיינרגשת.התפעלותתחושת

ואניוטורקיז,כחולשלגוונים50ב־זוהרהאדום,

הסעודית,ערבלעברגםמבטלהגניבמצליחה

והמדברהאדומיםההריםברקעסיני.וחופיירדן,

ירוקהפתאוםנראיתשמלמעלהאילת,וכמובן

נעתקהנשימתימדבר.נווהכמוחייםומלאת

מאושר.מרחפתעצמיאתומצאתי

אומרצניחות,אלף15כברשמאחוריורוי,גם

פעםבכלמהחוויהלהתפעללאמתקשהשהוא

טסנושבושהמטוסליסיפרהצניחהלפנימחדש.

שלצונחיםהירדנית,המלוכהלמשפחתשייךהיה

אוטומטיבאופןשנפתחרזרבי,מצנחישבטנדם

שכלמופלאהבחוויהושמדוברצרה,שלבמקרה

)שע־גלגליםבכיסאותנכיםגםלעבור,יכולאחר

בודם

$TS1$שעבודם($TS1$

$DN2$שעבודם($DN2$רתמההמציא)נועזצנחןואפילומיוחדת

בשירותיו.פעםשהשתמש97בן

הנזופלאהעוינו

האטרקציותאחתהואבאילתהדולפיניםריף

שחוויםמהסוגהתרגשותלאבעיר.המרגשות

אחרת,התרגשותאלאכמובן,צניחה,במהלך

והיפיםהמיוחדיםהיונקיםלמראהשחשים

מהמ־גדוללאבמרחקהתכולים,במיםששוחים

זחים

$TS1$מהמזחים$TS1$

$DN2$מהמזחים$DN2$אפשרשבמתחם.התצפיתומנקודותהצפים

שחייהבאמצעותיותראפילואליהםלהתקרב

בצ־אועשר,מגיללילדיםשמתאימהמודרכת,

לילת

$TS1$בצלילת$TS1$

$DN2$בצלילת$DN2$ובתיאוםנוסף)בתשלוםמודרכתהיכרות

שמונה.מגיללילדיםהמתאימהמראש(,

הזההמקוםאתהופכיםהדולפיניםרקלאאבל

חוויההואבוהביקורשעצםבחוףמדוברלמיוחד.

במזרחקסומיםחופיםשמזכירהויופי,שלווהשל

תחילהאפשרבוהפזוריםהצפיםבמזחיםהרחוק.

הדול־שמפיקיםהגבוהיםהצליליםאתלשמוע

פינים

$TS1$הדולפינים$TS1$

$DN2$הדולפינים$DN2$ונהדרים.קרוביםאותם,לראותממשואז

מידיואוכליםמשוחחיםזה,עםזהשוחיםהם
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תוךטבעית,ובאווירהבסביבהוהכלהמאמנים,

ובסביבה.החייםבבעלימירביתהתחשבותכדי

זכריםושנידולפיןנקבותארבעתמצאובריף

חוטמםבשלכךהקרוייםהבקבוק״,״אףמסוג

הדולפיניםהםהזכריםבקבוק.בצורתוהמזכיר

יותר.והתזזיתייםהשובבים

והדולפיניםמאודחברותיתבחיהמדובר

שלההריוןמשךבלהקות.ולשחותלשחקאוהבים

ממשיךהדולפיןכאשראחת,שנההואהדולפינה

הםהיוולדםמיוםשנה.במשךמאמוחלבלינוק

שי־100שבפיהםולמרותישנים,אינםלעולם

ניים,

$TS1$,שיניים$TS1$

$DN2$,שיניים$DN2$אותואוכליםאלאמזוןלועסיםאינםהם

שכדאימופלאהבחיהמדוברבקיצור,בשלמותו.

מה־ליהנותכריותוךולהכיר,לפגושלהגיע,

מתחם

$TS1$מהמתחם$TS1$

$DN2$מהמתחם$DN2$הפעלהפינותהכוללהריף,שלהעצום

עםמסודר,וחוףעצמיבשירותמסעדהלילדים,

להעבירשאפשרכךומקלחות,שירותיםכיסאות,

בכיף.שלםיוםבו

לאהובלהירגע,לצוף,

מתחםהואבריףהמיוחדיםהמקומותאחד

מיםבריכותשלוששבוהמים״,על״סתלבט

מקורה,במבנההשוכנותומחוממותרדודות

הראשונהטיפול.למטרתולאלרגיעהשנועדו

מע־30כ־שלבטמפרטורהיםמיבריכתהיא

לות

$TS1$מעלות$TS1$

$DN2$מעלות$DN2$,רכיםמיםשלבריכההיאהשנייהצלזיוס

תת־מימייםרמקוליםעםצלזיוס,מעלות34ב־

היאוהשלישיתמרגיעה,מוסיקההמשמיעים

בה.לצוףשאפשרומינרליםמלחיםעםבריכה

המיםעלסתלבטשלהצוותאנשיבנוסף,

אתכםויניעוהנעימים,המיםבתוךבכםיאחזו

ות־שתירגעוכדיוהכלרכות,ערסולבתנועות

רגישו

$TS1$ותרגישו$TS1$

$DN2$ותרגישו$DN2$.שעתייםנמשךבבריכותהבילוינפלא

אפשרבמיםהשהייהלאחר18מגילוהכניסה

ליהנותבמקום,הקסומותמהפינותבאחתלשבת

המש־בברמשהוולשתותולאכולהמיםמפכפוך

קיף

$TS1$המשקיף$TS1$

$DN2$המשקיף$DN2$בערבשבעמהשעההחלוים.טבעשללנוף

ואוכלהופעותבווישהרחבלקהלנפתחהבר

בארץ.היפיםהנופיםאחדמולטוב,

וחבליםגמליםסולנוות,

האדומים־ההריםהמדבר,ללבברכבנוסעיםאנחנו

אדומים,

$TS1$,האדומיםאדומים$TS1$

$DN2$,האדומיםאדומים$DN2$מקיפיםאילת,עםמזוהיםכךשכל

בפ־מתגלהמקום,משוםכאילולפתע,אותנו.

נינו

$TS1$בפנינו$TS1$

$DN2$בפנינו$DN2$השלטתלוישלההכניסהשערשעלחווה

פארקרואיםאנונכנסיםכשאנוהגמלים״.״חוות

גמליםעשרותמתגודדיםומתחתיועצום,חבלים

ערביים.ביןשעתשלקצרלנמנוםחייכניים
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תשלום,ללאלהיכנסאפשרשאליהבחווה,

ול־וחמורים,גמליםטווסים,ביןלשוטטתוכלו

צאת

$TS1$ולצאת$TS1$

$DN2$ולצאת$DN2$גיל.לכלהמותאמותגמל,גביעללרכיבות

לפנישלמהבנחלהחווהאתשהקיםפריטל,טל

נאקותגביעלנעשיתשהרכיבהמספרשנים,27

המד־״מלךהזכר,שלגמלמפניהגמל(,)נקבות

בר״,

$TS1$,המדבר״$TS1$

$DN2$,המדבר״$DN2$מקריומפגשלנקבה(,)יחסיתאליםאופי

לקרב.להתפתחעשויזכריםשניבין

לא־הרתומותנחמדותכרכרותגםכאןיש

תונות

$TS1$לאתונות$TS1$

$DN2$לאתונות$DN2$,משתמשיםחמוריםעלברכיבהגם)כן

עודוזויותר(,וחזקותרגועותשהןבנקבות,רק

גיל.בכללילדיםשמתאימהנהדרתחוויה

לב־וששווהכאןשישנפלאהאטרקציהעוד

רוח

$TS1$לברוח$TS1$

$DN2$לברוח$DN2$החבליםפארקהיאהמלוןמביתבשבילה

ידיו.במופריטלשנתייםלפנישהקיםהמושקע

תקנילפימאתגרים,מסלולים34כוללהפארק

שו־קושיברמותביותר,המחמיריםהבטיחות

נות.

$TS1$.שונות$TS1$

$DN2$.שונות$DN2$הילדיםעלשמשגיחיםמדריכיםכאןיש

שגו־הפארק,מתקניעלהמטפסיםוהמבוגרים

בהם

$TS1$שגובהם$TS1$

$DN2$שגובהם$DN2$רכיבתהאטרקציות:וביןמטרים,כעשרה

ועוד.ועורחבליםבגשרמעברחבל,עלאופניים

צוללניםעםלאכול

מחוץגםטובותמסעדותלמצואתוכלובאילת

מקוםהואביץ׳הברהמלון.ביתשלהאוכללחדר

עוראפילוהגדולותממעלותיואחתאבלכזה,

ארוכות.שעותבולהתנחלשאפשרהיאיותר

טעימותבוקרארוחותמגישיםשבוביץ׳,הבר

היפיםהחופיםבאחרנמצאטריים,יםומאכלי

האלמוגים.לשמורתהסמוךאלמוג,חוףבאילת

הכחוליםהמיםממראהלהתהפנטבו,לשבתאפשר

ולהתענגצבעוניים,דגיםבהםששוחיםוהצלולים

שמש.שלונשיקותקפואהמרגריטהעל

מגיחהפעםמדימספיק,מושלםלאזהכלואם

לעברברווזבצעדיונעהצוללניםקבוצתמהמים

במקוםמדוברבקיצור,הסמוך.לצלילההספרבית

בו.להתאהבבקלותשאפשר

חדשהמסעדההיאבהשביקרתימסעדהעוד

והמוסיקההעיצובדגים״.״שוקשנקראתמאוד

משובצותמפותעםיווני,כפרשלאווירהמשרים

מהתקרה.המשתלשלתדייגיםורשתבכחול־לבן

ושלהמקוםשלהכותרתגולתספקללאאבל

המם־במרכזהניצבתדייגים,סירתהיאהעיצוב

ערה,

$TS1$,המםערה$TS1$

$DN2$,המםערה$DN2$תבלינים,ירקות,שלצבעוניתתצוגהובה

הפלי־מתבררהזאתבסירהטריים.ודגיםיינות

גו

$TS1$הפליגו$TS1$

$DN2$הפליגו$DN2$היאוכעתשנה,30כ־במשךאילתיםדייגים

הסועדים.שללהנאתםמשמשת

קטנות,בפנכותטרייםסלטיםכוללהתפריט

עשביסלטובהםהעיקרית,המנהבמחירהכלולים

ופלפליםבטטהסלטוחמוציות,שקריםעםתיבול

הטעמיםלחגיגתחריף.ופלפלשריעגבניותוסלט

שמחי־עיקריותומנותחמותפוקצ׳ותמצטרפות

ריהן

$TS1$שמחיריהן$TS1$

$DN2$שמחיריהן$DN2$דגיםמבחרובהןשקלים,99ל־79ביןנעים

המהירותים.ומאכליעשייהצורתבכלטריים

לידידותיהמקוםאתהופכתמוגשהאוכלשבה

ילדים.עםלמשפחותמאוד

וודריםבחדרי

מלוןביץ׳,רויאלבמלוןהעברתיהלילהאת

ושמחתיבאילת,ישרוטלרשתשלהיוקרתיהדגל

ורוגע.שלווהשלאווירהבולגלות

758ב־מתחיליםהזאת,בעונהכאן,הלינהמחירי

שקלים637,2ו־השבוע,באמצעללילהשקלים

לזוג,הםהמחיריםהשבוע.בסוףלילותלשני

בוקר.ארוחתוכוללים

אחדלצדשוכןוהואחדרים,363מונההמלון

הת־עלמעידבווהכלבאילת,היפיםהחופים

עמקות

$TS1$התעמקות$TS1$

$DN2$התעמקות$DN2$בארכיטקטורההחלהקטנים:בפרטים

המ־הישראליתהאמנותיצירותדרךהמיוחדת,

עטרות

$TS1$המעטרות$TS1$

$DN2$המעטרות$DN2$היפהפיים,בחדריםוכלהבמלוןפינהכל

ואלהיםאלפוניםהמחיר,רמותבכלשכולם,

המיועדמועדוןיששבמלוןלמרותאדום.הרי

בזוג,כאןלהתפנקלבואממליצההייתילילדים,

הכר־יערות״ספאפועלבמלוןזאת,בכלשהרי

מל״

$TS1$הכרמל״$TS1$

$DN2$הכרמל״$DN2$הרשת.שלהידוע

שה־העירבאילת,לסייראמשיךהבאבמדור

תאהבתי

$TS1$שהתאהבתי$TS1$

$DN2$שהתאהבתי$DN2$דווקאלנסועכדאיושאליהמחדש,בה

עמוסהכשהיאהגדול,החופשבחודשיולאעכשיו

במא־14)עדהזההשבועבסוףבכלל,ויקרה.

רס(

$TS1$)במארס$TS1$

$DN2$)במארס$DN2$ביןהכוללקולינרישבועסוףבעיריתקיים

ומפ־סדנאותביקבים,ביקוריםטעימות,השאר

גשים

$TS1$ומפגשים$TS1$

$DN2$ומפגשים$DN2$מחכים?אתםלמהיאללה,אזשפים.עם

לכם!מחכהאילת

yaell@israelhayom.co.il

אילתתיירותתאגיד

www.redseaeilat.co.ilאתה
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בבוקר00:01מ־פתוח:2200736-80טל׳

מתחילהעגולהשעהבכלהחשיכה.ועד

חדשה.פעילות

התשלוםתשלום,ללאהיאלחווההכניסה

גמלים:עלרכיבהבלבד.ההפעלותעלחל
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