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באילת
יותרמשתדלים

npf2Mבורג

לראותסוףסוףאפשרמדוכניםהנקייהמהטיילת2016אילת,

ברוסית,פטפוטיםשומעיםובמסעדותבפאביםוהים,החוףאת

אקשןמצועותומרוודשותחדשותואטרקציותואנגלית,פולנית

שחשבתםמהלאבאילת,חורףהשעון.סביבכמעט

cncצביקהוצילם:כתב

הרחוקהיורקלניוטיסהשמחיר

סיכויאיזהדולר,550לכ־צונח

הישרא־התיירותלעירישבכלל

לית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$,שמציעההשפעמולאילת

גםכמובעולם,הכיהכיהעיר

פריז,)ברלין,באירופהונחשקותגדולותערים

שגםמילאנו(,אובודפשטוינה,רומא,לונדון,

הישראלי?לתיירהזולבזילעכשיונמכרותהן

)שמושכיםזוליםדלקמחיריעם2016חורף

תי־ר־םשלחששועםהטיסות(תעריפיאתמטה

אומדרידרומא,לפריז,להגיערבותממדינות

שחלםלמיחגיגההואהטרור(איומי)בגלללונדון

הכבודכלעםאבללהו״ל.וזולהקטנהקפיצהעל

שלנולאילתניו־יורקית,אואירופאיתלחופשה

שלה.הקסםואתהמשיכהכוחאת■ש

תיקאורזיםלהגיע:ונוחפשוטכל,קודם

רבבשדההקטניםלטרמינליםמגיעיםסמלי,

שלטיסהעלעוליםבנתב״ג,אוהתל־אביבי

דקות54-55וכעבור״ישראייר"או״ארקיע״

השמש.בעירנוחתים

תמצאוולינהטיסההכולליםמוזליםדילים

בתירשתותשלאוהתעופהחברותשלבאתרים

במו״פתאל״(,״רן״,)״ישרוטל״,הגדולותהמלון

״הדקהכמותיירותסיטונאיאצלגם
־־

90
״,

״גו־טורס",״אשת״איסתא",המעופף״,״השטיח

ליבר"

$TS1$"״גוליבר$TS1$

$DN2$"״גוליבר$DN2$.וכדומה

עודוזולפשוטאפילוזהאתלעשותואפשר

וכע־המכוניתעלהמשפחהאתמעמיסיםיותר:

בור

$TS1$וכעבור$TS1$

$DN2$וכעבור$DN2$5-6רענוןהפסקות)כוללנהיגהשלשעות

היםולשפתלבריכהלמלון,מגיעיםהכרחיות(

הת־בנמלהמתישההביורוקרטיהבליהאדום.

עופה

$TS1$התעופה$TS1$

$DN2$התעופה$DN2$שלשעותבל־לחו׳׳ל,לטיסההקודמת

המז־עםמטלטלתהעברהבליצפופה,טיסה
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בונוסועםהמלון,ערהרעביםוהילדיםוודות

המ־מהאטרקציותבכמהלעצוראפשרחשוב:

פתיעות

$TS1$המפתיעות$TS1$

$DN2$המפתיעות$DN2$להישארואפילוהערבה,כבישלאורך

בהמשך(.)פרטיםלילהללינתשם

שאמנםהאילתי,האווירמזגאתנשכחובל

ולהיותלרעהלהפתיע)נדירות(לעתיםעלול

לעו־כלוםזהאבלגשום,טיפהאומעונןאביך,

מת

$TS1$לעומת$TS1$

$DN2$לעומת$DN2$בעונהאמריקהבצפוןאובאירופההעזהקור

השנה.שלזו

ואירועים.-אטרקציותמקומות,פרטים,

redseaeilat.co.il

באילת?חורן!בחופשתעושיםמהאז

חוםעומסועםבצלמעלות24-44ב־בקיץ,

בבריכהלרבוץזהלעשותשתוכלומהכלכבד,

וארטיק)לכם(בירהבקבוקעםהיםשפתעלאו

הנחה.°5מ־־/ונהנים

h»P-//goo.g1/kCsc5ים־

ואפ־נעימהאילתבחורף,עכשיו,אבל)לילדים(.

שרית,

$TS1$,ואפשרית$TS1$

$DN2$,ואפשרית$DN2$היממה.שעותבכללהשתוללותוכלו

D'/m-nN.בוזוווזD'/nhh
שלמה,נחלבתוךעמוקאטרקציה,שלכיף

חבליםפארקטאבה.למעברובדרךלנמלמדרום

להת־במקוםשכאןרקבאירופה,כמואתגרי,

מקם

$TS1$להתמקם$TS1$

$DN2$להתמקם$DN2$חב־מתחוירוקביערעציםצמרותעל

לים,

$TS1$,חבלים$TS1$

$DN2$,חבלים$DN2$עץעמודיביןאתגרייםומעבריםאומגות

פינתהקטנים:לילדיםמשחקמתקניגבוהים;'

גמליםלטיוליואפשרותקפה־בר־מסעדה:הי:

קצרבסיבובהחללחמורים,רתומותכרכרותאו

בטיוליםוכלההמדברבשביליוקצתכשעהשל

שלם.ויוםיוםהצישלארוכים

לטאבה.בדרךלעיר,מדרוםשלמה,נהלמיקום:

2200736-80טל'cumel-ranch.co.ilפרטים:

wjijin >7o3/vf/0'3'eA/A

עולםעםאינטימיתאפילוr\yr\pהיכרות

האט־ביןאילת.ומפרץסוףיםשלוהצומחהחי

רקציות

$TS1$האטרקציות$TS1$

$DN2$האטרקציות$DN2$:דגיהאכלתהצבים,בריכתהמומלצות

שמכילהמרשים,הכרישיםאקווריוםוכמובןזהב

20כ־בווישיםמישלליטריםמיליוןכשלושה

נוספים.יםויצורידגיםלצדכרישיםשלמינים

0024636-80טל׳coralvvorld.co.ilפרטים:

ההאכלהלשעותהביקורזמןאתכוונוטיפ:

כן,כמוהמים.יצוריושארהדגיםשלהשונות

הכני־במחירכלשהיהנחהלכםמגיעהאםבדקו

סה.

$TS1$.הכניסה$TS1$

$DN2$.הכניסה$DN2$באתר.פרטים

ji'ji'nk nf'J3fon218
שו־ולצרמעלבים,חופשיתצלילהכמואין

ניות

$TS1$שוניות$TS1$

$DN2$שוניות$DN2$כריחיים,והרוחשותהמרהיבותהאלמוגים

ועלהדגיםעלומקרובאמצעיבלתימבטלקבל

הטבעית.בסביבתםהשוניםהיםיצורי

שמ־שנורקלעםלבר,לצלולכמובןאפשר

אפילו)וזהבמלוןשמקבליםאומהביתביאים

מדריך,עםזאתלעשותגםאפשראבלחינם(,

יותר.מקצועימבטולקבל
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אל־שבחוף״דיפ־סיאם״הצלילהבמועדון

מוג

$TS1$אלמוג$TS1$

$DN2$אלמוג$DN2$מדריך.עםמראש()בתיאוםלצלולתוכלו

המים(,מקור)המבודדתצולליםחליפתמקבלים

עםליםויורדיםוסנפירים,שנורקלמסיכה,

ארוכהאווקרובהקצרהלצלילהצמודמדריך

שבסביבה.האלמוגיםלשוניותיותר,

ובמר־החוףעלממשהמועדון,מבנהמעלטיפ:

חק

$TS1$ובמרחק$TS1$

$DN2$ובמרחק$DN2$צימ־אירוחחרריחבוייםהמים,מקונגיעה(

ר־ם(.

$TS1$.)צימרם($TS1$

$DN2$.)צימרם($DN2$שלממיקוםוליהנותמראשלהזמיןאפשר

לגמרי.עממיבמחירדולרמיליון

deepdivers.co.ilומחירים:פרטים

באילתפועליםמ״דיפ־סיאם״לבדועוד:

נוספים.ימיוספורטצלילהמועדונימספר

איןנעים,האווירכשמזגבחורף,עכשיו,דווקא

כדאייותר,נוחיםוהמחיריםנופשיםשלעומס

מקצועי:בקורסמלווהארוכהחופשהלשקול

anוכדומה.רוחגלישתגלים,גלישת

באילת:הימיוהמפורטהצלילהמועדוני

http://goo.gl/WNc2eM

/'asfepKfio>N1pj1N
יח־הדשמיזםהוא94טופ״אתגריםפארק

סית

$TS1$יחסית$TS1$

$DN2$יחסית$DN2$אילת.שלהצפוניהתעשייהבאזורהממוקם

לגי־אפשרויותמגווןמכיל־אתגריהקומפלקס

לאים

$TS1$לגילאים$TS1$

$DN2$לגילאים$DN2$:פיינטבול,מטווהקרטינג,מסלולשונים

חץבאנג׳י,מיניהבלים,פארקטיפוס,קירות

מסלו־לפ־בנויהמחירוןועוד.סנפלינגוקשת,

לים

$TS1$מסלולים$TS1$

$DN2$מסלולים$DN2$,פעי־מגווןמאפשרמהםאחרשכלשונים

לויות

$TS1$פעילויות$TS1$

$DN2$פעילויות$DN2$באתר(.)פרטים

מאטרקצ־הבמקוםייהנוהיסטוריהחובב־טיפ:

נדיראוסףהמכילהנגב,לוחמימוזיאוןמיוחדת:

הראשונה,העולםמלחמתמתקופתנשקכל־של

המ־וראשיתהעצמאותמלחמתהבריטי,המנדט

רינה

$TS1$המרינה$TS1$

$DN2$המרינה$DN2$זלצח.עודרבאספן)שמקורו

top94.co.ilפרטים:

Mfkבחל?לקנלתי-ןצים

nm-מחירים

2016חורף

ובאילתבערבה

בערבההחקלאיתהתערוכה

ומדינותמישראלומציגיםחברות200

החקלאותחידושימיטבאתיציגונוספות

החקלאי.והמיכון

ערבה,מו״פ״יאיר״,בתחנתבינואר,02-12

aravaopenday.co.ilפרטים:הצבה.

3801856-80טל׳

אילת״ישראמן״

ביותרהמאתגרתהטריאתלוןתחרות

israman.co.ilבינואר.72-03בישראל.

קאמריתלמוזיקהאילתפסטיבל

אילת(.״דן״)במלוןבפברואר1-6

eilatfest.co.il/11e

2016חורף!הג׳אזפסטיבל

ccecrrxr)במלונותבפברואר11-31

http://redseajazz.co.il

רוק״״פתאל

שבועסוף״פתאל"(.)במלונותבמרץ71-91

הרשת.שלהמלוןבבתיומוזיקההופעותשל

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

jowonךרחבחי

משטחשבמרכזוענקוממוזגמקורהחלל

אטרקציותוכמההקרחעללהחלקהאולימפי

וח־עסקים150כ־קומות,בשתיוסביבו,נוספות,

נויות

$TS1$וחנויות$TS1$

$DN2$וחנויות$DN2$הקוסמטיקהסטייל,הלייףהאופנה,בתחומי

מזוןודוכנ־קפהבתימסעדות,כוללוהאקםסוריז,

לילד־ם.והפעלותשעשועיםמתחםוגםמהיר,

הלגונה.בצפוןהמלונות,אזורמיקום:

2559736-80טל׳http://ice-mall.comאתר:

בעיר?עודומה

J1tl93f>Ntf<fj>3nijJlNU

המרכז־יםהציריםאחדעלממוקמתאילת

בשנה,פעמייםבעולם.ציפוריםנד־דתשל

אירופהצפוןביןהדרךאתעושיםובסתיו,באביב

שרביםכנף,בעל־מיליונימאותאפריקהלדרום

מציעהצפרותפארקהעיר.מעלחולפיםמהם

הנ־שבעונותתצפית,תחנותביןהליכהמסלול

דידה

$TS1$הנדידה$TS1$

$DN2$הנדידה$DN2$מו־ובציפוריםבעופותמהןלצפותניתן(

מלץ

$TS1$מומלץ($TS1$

$DN2$מומלץ($DN2$עםלהגיע.)אבלחינם,הכנ־סהמשקפות

מתאימה.הדרכהולקבלמראשהגעהלתאםרצוי

אילות,לקיבוץוממזרחלעירמצפוןמיקום:

לירדן.״ערבה״הגבוללמעברסמוך

birds.org.ilאתר:

JjftfCjiK'ijIN
עו־מ״מבצעאילת,בתולדותהעוסקמוזיאון

בדה״

$TS1$עובדה״$TS1$

$DN2$עובדה״$DN2$הקמתהראשונים,הימיםדרך1949בשנת

לעירהפיכתהועדהשונותוהתעשיותהנמל

מרכזית.תיירות

Theסמוךיותם,דרךמיקום: Max'V:כניסה

4570436-80טל׳שקלים;5-01

shimur.org/Eilatאתר:

לאמנות,הגלריהממוקמתלמוזיאוןסמוךטיפ:

אילת.אמנילמכירה()ומציעיםמציגיםשם

3420436-80טל׳חינם,הכניסה

jb/JLn /en

אילת,שלהצפונ־בחלקההפתעה:הפתעה,

גןוטופחניטעשננטש,ישןצבאימוצבשטחעל

שונים,צומחמיניכאלףשמציגמקסים,בוטני

אחרים,גםאבלבמדברהגדליםמאלהרובם

הגשם.מיערותאפילושונים,גידולמאזורי

מדבר,צמחילשתילים,מכירהדוכןבגן:עוד

וקישוט.גינוןגן,ואבזרי

)עלבאילתצפנ־תהכימהכיכרמגיעים?איד

200כ־נוסעיםמערבה,פוניםהערבה(,כביש

לפיוממשיכים״פז״תחנתלצדחולפיםמטר,

השילוט.

בשי־חשיכה.עד03:8מ־ראשון־חמישי,פתוח:

שי

$TS1$בשישי$TS1$

$DN2$בשישי$DN2$00:51עד03:9מ־וחגבשבת00:51עד

שקל.2025בגיסה:

botanicgarden.co.ilאתר:

8878136-80מודרפים:סיוריםתיאום
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לאכול?איפה
באילתלחגוגיכוליםקולינריהחובבי

ובאיןוחדשותותיקותמסערותבמבחר

מלאה:)רשימהופאביםבריםספור

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

כאןנמליץאחדמלהיבמקוםעל

5thאבניו״"פיפת׳ Avenue.זהושמו

באזורהממוקםהיטב,מעוצבבר־מסעדה

אוכלשמשלב״הרודס״(,)מולהמלונות

כוללאפלולי־רומנטי,לילהברעםטוב

המאוחרות.בשעותהפעילהרי.ג׳ייעמדת

מטב־חמישהומשלבמיוחד,התפריט

חים

$TS1$מטבחים$TS1$

$DN2$מטבחים$DN2$:מקסיקני,אסייתי,אמריקאי,שונים

כמונשמעאוליזהואוריינטלי.איטלקי

ענתהשפית,אבללכישלוןבטוחמתכון

הכחול"״התרנגול)לשעבראהרוןלובטון

מק־צוותעללנצחמצליחההתל־אביבי(,

צועי

$TS1$מקצועי$TS1$

$DN2$מקצועי$DN2$ומפתיעות.נהדרותמנותשמפיק

ערבלארוחתהילדיםעםלהגיעאפשר

אחר00:2וער00:91מ־)פתוחמוקדמת

מאוחרתרומנטיתלסעודהאוחצות(,

חצות.שעתסביבלרקודואפילויותר

מאוד.סביריםהמחירים?

אילת;פיסטאנירח׳מיקום:

inפייסבוק:3033336-80טל׳ Avenue

ללון?היכן
בתירשתותשתייריעל״נשלטת״אילת

ולצ־ו״פתאל",״ישרוטל״גדולות,מלון

רן

$TS1$ולצרן$TS1$

$DN2$ולצרן$DN2$השייכיםכאלהאועצמאייםמלונות

דווקא״דן״(.)״רימונים״,אחרותלרשתות

למצואניתןהקטניםהעצמאייםבמלונות

במקצת.שונהאירוחחווייתלעתים

מלון(,Soieil״סוליי"מלוןלמשל,

וסוויטות(חדרים73בגודלובינוניבוטיק

התעו־שרהמולהמלונות,באזורהממוקם

פה

$TS1$התעופה$TS1$
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