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  תוחווייתי חופשה משפחתית מקורית

 עלינו: מילה – "נופי מולדת"

אנו  .בטיולים ונופש באמצעות קראוון ובאוטוקראוון המתמחה בישראלהראשונה והגדולה החברה , נופי מולדת

 להשכרה בהתאם לכל צורך ומטרה.מציעים מגוון של אפשרויות וכלים 

כשהוא , כשהטבע הארץ ישראלי עוטף אתכם בכל בוקר מחדש ם מפנקיםבתנאי נופש משפחתי דמיינו לעצמכם

חוויה  ביחד עבוריוצאים לעולים על הרכב ו, אתם לוקחים את המשפחה. מחליף צבעים וגוונים על פי בחירתכם

 ...טבעובהנאה שבקרבה ל מרביתבנוחיות , יוצאת דופן

  

 

 כל הקרוואנים שלנו מכילים:

 מיטה זוגית ומיטות ילדים 

 שולחן אוכל ופינת ישיבה -סלון מרווח 

 ארונות אחסון 

  מזגן 

 קלחת ושירותים מרווחים ומעוצביםמ 

  מסךLCD ומערכת מולטימדיה 

 עם משטח עבודה כיריים וכיור שקועים. 

  ומקפיאמקרר 

  מיכל מים 

 
 
 
 

 לפרטים:

http://www.nofeymoledet.co.il 

Tel: 09-7740821 

Cell: 054-4522789 

maor@nofeymoledet.co.il Email: 

nofeymoledet@gmail.com 
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 לילות 4/  2חופשה משפחתית בקרוואן 

 

או  מראשומתואם במסלול מתוכנן שניים / ארבעה לילות לבחירתכם בקרוואן לקסומים  או אמצ"ש טיולי סופ"ש

קרוון לבחירתכם, ביטוחים, הדרכה ותמיכה בתכנון  העלויות כוללות. בנוי בצורה אישית על פי העדפותיכם

 ות הצוות. הטיול והמלצ

 לילות 4 לילות 2 סוג החבילה

 

  – מסוג "ארבל" קרוואן-אוטו

 

 

 

 

 

  מסוג "ארבל" קרוואן-אוטו

 * ש"ח2,075

 ש"ח( 3,350)במקום                  

 

 

  מסוג "ארבל" קרוואן-אוטו

 * ש"ח2,950

 ש"ח(4,550)במקום                  

 

 -קרוואן נגרר ללא גורר 

 

 

  קרוואן נגרר

לבחירה  )לבעלי רכב עם וו גרירה(

 /תבורגלעד/גלבוע/מסוג בנטל

 * ש"ח1,350

 ש"ח( 2,050)במקום 

 

 

  קרוואן נגרר

לבחירה  )לבעלי רכב עם וו גרירה(

 /תבורגלעד/גלבוע/מסוג בנטל

 * ש"ח1,950

 ש"ח( 2,950)במקום 

 

 

 משפחתי גורר קרוואן נגרר + רכב

 

 

 

  משפחתי גורר + רכב קרוואן נגרר

 7 מיניוואן שברולט אפלנדר)

 ות(מקומ

 * ש"ח 2,150

 ש"ח( 3,050)במקום 

 

 

  משפחתי גורר + רכב קרוואן נגרר

 7 מיניוואן שברולט אפלנדר)

 ות(מקומ

 * ש"ח 3,150

 ש"ח( 4,350)במקום 

 

 .למימוש לאורך כל השנה, למעט חודש אוגוסט, חגים ומועדים ניתן* 

 שינה בנסיעה
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 "מחמת גדר לטוסקנה שבגליל" -הי צפונה 

 חמת גדר –: קיסריה 1יום 

מגיעים לחניון נופי מולדת בקיסריה, מקבלים הדרכה קצרה על תפעול הקרוואן ויוצאים צפונה לדרך. נסיעה של 

כולל הכניסה לחניון חמת גדר מחיר כשעתיים לחמת גדר. התמקמות בחניון הלילה שנמצא בפארק עצמו. 

. הפארק מציע חניון קרוואנים מאובזר וכניסה לינה בחניון וכניסה לאתר לשישה נופשים, באי הקרוואן

 חופשית לאטרקציות השונות והמגוונות לכל המשפחה. 

או מים הפארק לגלוש ב ,מינראליים המפורסמים-התרמואתם מוזמנים ליהנות מרחצה לילית במעיינות 

 עומד לרשותכם ביום ההגעה וביום שלמחרת.לבקר בחוות התנינים. הפארק 

 

 

 יקב מאייסטר ראש פינה –: חמת גדר 2יום 

 יקב מייסטר. –מחמת גדר נצא לכוון ראש פינה ובצומת מחניים נפנה שמאלה לגבעת אורן 

היקב הם מקימי . שבקרבת חצור הגלילית" יקב מייסטר-גבעת אורן"והוא שוכן באתר  2000היקב הוקם בשנת 

מצפה , פינת חי, גתות יין עתיקות, פריהבוסתן מ יהנוהמבקרים  כאן. המושבה ראש פינה רביעי למייסדידור 

 ום.זיתים ושמן זית תוצרת המק, קריםלי, מטעימות יין, ביקב לנוף גלילי משובח ומסיור
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 "ממדבר יהודה למכתש רמון" -הי דרומה 

 מצדה –: קיסריה 1יום 

מגיעים לחניון נופי מולדת בקיסריה, מקבלים הדרכה קצרה על תפעול הקרוואן ויוצאים דרומה לדרך. נסיעה של 

 .נחל מצדה והסוללה הרומית, על מדבר יהודה מרהיבהקודת תצפית כשעתיים דרל ערד לחניון מצדה מערב. נ

 כוכבים, היסטוריה ומדבר בשיא עוצמתו, הפארק מציע חניון קרוואנים מאובזר.  לילה של מליוני

  

 מכתש רמון – מצדה: 2יום 

מכתש רמון הוא הגדול במכתשי הנגב ומתאפיין בשלל נופים מרהיבים ומגוון נצא ממצדה לכוון מצפה רמון. 

נות מים מעיי, חולות צבעוניים, מיליוני שניםדיונות חול אותן חוצים דייקים בני . תופעות גיאולוגיות ייחודיות

בחווה  ,דקות ממצפה רמון 5, סמוך למכתש רמון בלב הר הנגב. נלון בחוות האלפקות, מצוקים, קניונים, זורמים

לביקור שכולו כיף לכל , יארח אתכם עדר אלפקות ולאמות יפהפיות מדרום אמריקה. יחידה מסוגה בעולם

 ות, להאכיל מכף היד, לרכב על לאמה או על סוסים, ועוד.תוכלו ללטף את החי. המשפחה
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 מפת חניונים

 


