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כשרות מהדרין כל השנה 

תוכנית סופ״ש ימים ה׳-שבתתוכנית אמצ״ש ימים א׳-ג׳, ג׳-ה׳
היום הראשון:

 15:00: הגעה לקלאב רמון –שתייה חמה, קרה ומאפה.
קבלת חדרים.

19:00: ארוחת ערב בשרית בקלאב רמון.
 21:00: יציאה לתצפית בכוכבים ברכבים הפרטיים שלכם -

5 דקות נסיעה מהמלון )הפעילות היא כ-שעתיים( הפעילות 
מועברת בטלסקופים.צפייה בכוכבים מודרכת על ידי מומחה 
לאסטרונומיה, אתם עשויים להיות מופתעים מפאר השמים 

החשוכים במדבר.  

מחיר לזוג לחבילת נופש אמצ״ש - 1,900 ₪
⋅ תוספת ילד בחדר הורים )2-12( - 450 ₪ ⋅ תוספת בוגר )12-18( בחדר הורים - 550 ₪

 מחיר לזוג לחבילת נופש סופ״ש - 2,200 ₪
⋅ תוספת ילד בחדר הורים )2-12( - 550 ₪ ⋅ תוספת בוגר )12-18( בחדר הורים - 650 ₪
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היום השני:
08:00: ארוחת בוקר ישראלית 

10:00: טיול ברכב שטח ספארי 4X4 מדברי במכתש רמון
מסלול הטיול: ירידה לגבעת המנסרה, נחל רמון, מחצבות 

הגבס הגעה לנחל גוונים, המשך לעין סהרונים ולחניון בארות - 
הטיול מודרך.

15:00: הקרנת סרט לילדים בלובי המלון
17:00: קפה ומאפה בלובי המלון

18:00: טיול שקיעה רגלי מודרך לאורך מצוק מכתש רמון
19:00-21:00: ארוחת ערב בשרית בקלאב רמון

21:00: שיחה בנושא: טבע, מדבר, צמחייה ובעלי החיים בלובי המלון.
22:00: הקרנת סרט לכל המשפחה בלובי המלון.

היום השלישי:
08:00-10:00: ארוחת בוקר ישראלית

11:00: פינוי חדרים והמשך סיור עצמי במצפה רמון, מרכז 
מבקרים,

רובע הבשמים וחוות האלפקות.

חופשת קיץ אקסטרים
במלון קלאב רמון במצפה רמון

יום שבת:
07:30: קפה ומאפה לפני יציאה לתפילה 

10:30: סעודת שבת בשרית
13:00: טיול רגלי מודרך לאורך מצוק מכתש רמון )יש עירוב(

18:30: סעודה שלישית - חלבית
בצאת השבת הבדלה 

פינוי חדרים ונסיעה הביתה בשלום
*לו"ז פעילויות התכנית ותפילות בהגעה למלון

יום חמישי:
 15:00: הגעה לקלאב רמון –שתייה חמה, קרה ומאפה.

קבלת חדרים.
19:00: ארוחת ערב בשרית בקלאב רמון.

21:00: יציאה לתצפית בכוכבים ברכבים הפרטיים שלכם - 5 
דקות נסיעה מהמלון )הפעילות היא כ-שעתיים( הפעילות מועברת 
בטלסקופים.צפייה בכוכבים מודרכת על ידי מומחה לאסטרונומיה, 

אתם עשויים להיות מופתעים מפאר השמים החשוכים במדבר.

יום שישי:
08:00: ארוחת בוקר ישראלית.

12:00: הקרנת סרט לילדים בלובי המלון.
14:00: טיול ברכב שטח ספארי 4X4 מדברי במכתש רמון.

מסלול הטיול: ירידה לגבעת המנסרה, נחל רמון, מחצבות הגבס 
הגעה לנחל גוונים, המשך לעין סהרונים ולחניון בארות - הטיול 

מודרך.
17:00: קפה ומאפה בלובי המלון.

*סעודת ליל שבת - בגמר התפילה.
21:00: עונג שבת. הרצאה בנושא צמחייה, בעלי החיים והטבע במדבר.

כל המזמין חבילת נופש אמצ"ש/סופ"ש ינתן כרטיס לברכה המקומית הרחצה בהפרדה נשים/גברים, לפי שעות פעילות הרחצה בברכה

כשרות מהודרת בהשגחת הרב מאיר סויסה שליט"א ובהשגחת הרב אליהו רוטנברג שליט"א
בשר ועוף רובין מהדרין| פרודוקטים העדה החרדית ירק - חברת חסלט מוצרי חלב העדה החרדית | משגיח כשרות צמוד | בית כנסת במלון

2 לילות 3 ימים לחודשים סיון, תמוז, אב, אלול  |  יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר

מקווה טהרה
צמוד למלון )100 מטר( 

פעיל כל השנה


