נווה ארז

עין מבוע

עין פרת

אלון

90

עלמון

ורד יריחו

קאסר
אל יהוד

מפת תיירות

כפר אדומים

מצפה יריחו

ים המלח

קדם ערבה בית הערבה
מוזיאון השומרוני הטוב

1
אלמוג

90

מישור אדומים

נבי מוסא

מנזר אותימיוס

צומת לידו
מתחם
החופים

מעלה
אדומים

1

אגם מעלה אדומים

קליה

ירושלים <

גן לאומי קומראן

נחל קומראן
קידר
4 x4

שמורת טבע
עינות צוקים

צפון

מבצר הורקניה

אבנת
נחל תמרים

כביש

אתרי ביקור ומרכזי מבקרים

דרך 4*4

יוגה

תחנת דלק

באולינג

תחנת אוטובוס

ספא
אופניים

חניון לילה

מצפה שלם

ים המלח

נחל דרגה

גלריה

מסעדות ,בתי קפה ,אירוח ביתי

בית בד

שמורת טבע ,גן לאומי

השכרת קרוואנים

ירוש לים

3698

4 x4

נחל קדם
לב המדבר

33.7%

מלח במים
פי  8.6מרמת המליחות
של מימי האוקיינוסים

ג'יפים ונהיגת שטח

לינה

מצוקי דרגות

תל אביב

רוג'ם א נאקה

נחל

בריכה

אתרי טבע

שייט

חוף

קיאקים

הדרכה

רכבל

חנות

90
שמורת טבע עין גדי

מספרי חירום
 100משטרה
 101מגן דוד אדום
 102מכבי אש

גן לאומי עתיקות עין גדי
נחל ערוגות

קיבוץ עין גדי

מידע למטייל
 *3639רשות הטבע והגנים

תחבורה ציבורית
 *8787מרכז מידע ארצי
 *2800אגד
www.egged.co.il

ברכת צפירה
סוסיא

הר עמשא
גן לאומי מצדה

6
90

כפר הנוקדים

80
גן לאומי תל ערד

ערד

צומת
תל ערד

31

כסיפה

 31צומת ערד

80

עין בוקק

ע<

אר

ב
31

נוה זוהר

ערערה בנגב

90

25

דימונה

258

90
25
206

צומת הערבה

נאות הכיכר

<

עין תמר

90

אילת

204

שב

שמורות טבע ,גנים לאומיים

מה לעשות
אתרי טבע

שמורת טבע נחל פרת  -עין פרת

02-5715859

שמורת טבע נחל פרת  -עין מבוע

 02-6339263

מוזיאון השומרוני הטוב

02-6338230

ארץ בראשית

אלון

02-9974477

מנזר אותימיוס

02-6338230

אתר מורשת לאומי סוסיא

סוסיא

1599-57-57-58

קאסר אל יהוד

02-6504844

עין גדי

הגן הבוטני ומוזיאון עין גדי

08-6594726

אתרי ביקור ומרכזי מבקרים

באולינג
02-5909353

גן לאומי קומראן

02-9942235

שמורת טבע עינות צוקים

02-9942355

שמורת טבע עין גדי  -נחל דוד

08-6584285

שמורת טבע עין גדי  -נחל ערוגות

 08-6118860

גן לאומי עתיקות עין גדי

 08-9170586
08-6584207
08-6992447

באולינג אדומים

מישור אדומים

JewelRina

כפר אדומים

054-4903300

גלריה -430
חוות בת דרור

מתחם החופים
נווה ארז

054-7339358

גן לאומי מצדה

המחרוזות של דליה

עין גדי

052-8713196

גן לאומי תל ערד

צ .כפר אדומים
קדם ערבה
עין גדי

02-5355351
052-8990417
058-5551409

גלריות

ג׳יפים ונהיגת שטח
כנען תיירות מדבר
הג'יפ של אורי
טיולי ג'יפים דני אפיק
דני במדבר

ערד

052-8903842

פרא המדבר

עין בוקק

052-3444222

סיורי אופניים חשמליים

ים המלח  -ערד

050-3550507

נופי מלח

מצפה שלם

052-4333050

קיאק טורס

מצפה שלם

050-8650705

הידעתם?

אופניים
שייט וקיאקים

כביש  90הינוהכביש
הנמוך בעולם העובר
לאורך חופי ים המלח
בגובה של  -393מ׳

חופי רחצה
חוף קליה
חוף נווה מדבר ים המלח

מתחם החופים
מתחם החופים

02-9942391
02-9942781

יוגהוד

בית הערבה

052-8681106

יוגה
ספא
מצפה שלם

מיכל כהן

052-6556724

סרקו את הקוד וגלו
אתרי בילוי נוספים

רוצים עוד פרטים
על שמורות הטבע והגנים?
סרקו וכנסו ישירות
לאתר הרשמי של רט׳׳ג

איפה לאכול

איפה לישון

מפת תיירות

נהרה במדבר

כפר אדומים

052-9706947

לאגו

מעלה אדומים

02-6631333

קרוואנגה

כפר אדומים

052-5666866

הכנענית  -מסעדת שף מדברית

צ .כפר אדומים

02-5355351

חאן ארץ המרדפים

אלון

054-5293439

פלאפל בתחנה

צ .כפר אדומים

058-5505011

צימרים ארץ ירוקה

ורד יריחו

052-8600969

קרפיידה אדומים

כפר אדומים

054-2651277

כפר הנופש ביאנקיני

מתחם החופים

02-9400266

אירוח ביתי בים המלח

ורד יריחו

052-2515421

בית הארחה קליה

קליה

02-9936333

הצאנס

אלמוג

050-3525035

אכסניית מצוקי דרגות

מצוקי דרגות

1700-707180

לידו קיבוץ בית הערבה

צומת לידו

054-4833488

משה קובלנץ הפקות

לב המדבר
(חאן נייד)

050-6702937

מינימרקט קלי"ה

קליה

02-9936288

מדורת השבט

ערד

050-4224777

חאן עין גדי

עין גדי

052-6063666

בית קפה אופרה /קייטרינג

ערד

054-7162717

כפר הנוקדים

כפר הנוקדים

08-9950097

אנהמיה  -מטבח ביתי מקומי

ערד

054-5821483

גסטהאוס ציפור מדבר

ערד

052-5958833

חדרי אירוח רוז ים המלח

נווה זוהר

054-4714979

חדרי עין גדי

נווה זוהר

054-4714979

נוף תמר

עין תמר

052-8868632

אכסנית המקום הנמוך בעולם

נאות הכיכר

058-7210475

שירות למטייל
הדרכה

רוצים להופיע במפה?
צרו קשר 054-3316613

אבשלום  -מורה דרך

052-3826826

מיכל פרץ  -מורת דרך

052-5958833

שילה דביר  -מורת דרך

052-6587376

contact@godeadsea.com

WWW.GODEADSEA.COM

סרקו וצפו ברשימה
המלאה של אתרי לינה
באזור ים המלח
WWW.GODEADSEA.COM

רעבים?
סרקו והתרשמו ממגוון
מסעדות נוספות

