
 0202הפארק לשנת תואם מחירון 
 0מתוך  1עמוד         לא כולל חגים

 

 מגוון אפשרויות לאירוח  – בפארק תמנעואירוח  לינה

 .ליהנות מהשקט ולספוג שלווה כמו שרק המדבר יכול להציע, המקום המושלם להתחבר לטבע

ומזמין אתכם לחוויה יוצאת דופן  עם , אל מול האגם, בנופי בראשית, מתחם הלינה בפארק ממוקם בתוך לב טבע פראי

 .להולכי רגל וטיולי אופניים, ברכב פרטי, לצד שפע מסלולי טיול במרחבי הפארק ,מגוון אפשרויות לינה מדברית

קרוון , חדרי אירוח, משפחתיים" מורינגה"אוהלי , אוהל או קראוון שלכם מהביתקמפינג עם עמדה לתוכלו לבחור בין 

 .או לינה מדברית על מזרונים בחאן שיזף,משפחתי" קרקל"

 .ים וארוחות קלות המוגשות מסעדת תמנעסלטים טרי, ארוחות בוקר מפנקות

 .שירותים ומלתחות עם מים חמים בכול שעות היום במבנה מרכזי משותף

המבקשים , חברתיים/ מטיילים בטבע ואירועים משפחתיים , קבוצות חברים, משפחות עם ילדים, האירוח מתאים לזוגות

 .הכי יפה ומיוחד בארץולצפות בשמיים פרושי כוכבים בפארק , לחוות שקט אמיתי במדבר
 

 מספר 

 יחידות

/ אפשרות אירוח 

 לינה

 תיאור יחידת האירוח

 :לינההאפשרויות של לצפייה בגלריית תמונות 

https://www.parktimna.co.il/he/galleries/53/ 

לא כולל , המחיר ללילה

 ארוחות

 םחדרי 4

 זוגי –" שיטה"חדרי 

לזוג עם / זוג ללאירוח 
 .אורחים 2 /ילד  

מיטה + מיטה לזוג )

 (לילד

שירותים ומקלחת , מורכבים מחלל שינה אחדחדרי האירוח 
פינת קפה , מיקרוגל, מטבחון עם מקרר מיני, טלביזיה, צמודים

 .מצעים ומגבות, מאובזרת עם קומקום חשמלי
 .בסביבת החדר אינטרנט אלחוטי

החדרים צמודי קרקע ומהם יציאה לפינת ישיבה מוצלת אל 
 .ועמדות מנגל משותפות, ל"עם שולחנות קק, מול האגם

 /https://www.parktimna.co.il/he/185: לינק לאתר

 ללילה, לזוג ₪ 045

ילד / למבוגר נוסף  ₪ 025

 .3מגיל 

0 

 חדרים

 –" ערבה"חדרי 

 סטודיו

 אנשים 4לאירוח של 

 (מיטות יחיד 4)

 ללילה, לזוג ₪ 045

ילד / למבוגר נוסף  ₪ 025

 .3מגיל 

05 

 קראוונים

 קראוונים" קרקל"

 משפחות / לזוגות 

 3מיטת , מיטה זוגית)

עד גיל )קומות לילדים 

פינת ישיבה , (05

 .שהופכת למיטה

, ימים למשפחותמהודרים ומפוארים מתא קרקלקראווני 

 קראוונים  6+ קראוונים על הגבעה  4: מיקומם

 ,חון קטן ומצויד עם מכונת אספרסומטב: מאובזרים עם

 .חדר שירותים קטן ומקלחון,מקרר ומיקרוגל , קומקום חשמלי

 "קרקל"סקיצה של קראוון 

 .מקרר, עמדות מנגל, פינת ישיבה מוצלת: בחצר הקראוון

 /https://www.parktimna.co.il/he/186: לינק לאתר

 ללילה, לזוג ₪ 045

ילד / ף למבוגר נוס ₪ 025

 .3מגיל 

9 

 אוהלים

 "מורינגה"אוהלי 

 ממוזגים

 לזוגות/ משפחתיים 

, מיטות זוגיות 0)

ובמידת הצורך אנו 

מוסיפים מזרון לאדם 

 (חמישי

הממוקמים בפינות חמד על  ,(עגלת גלמפינג)אהלים ייחודיים 
חווית לינה נוחה בהתאמה לאורח מספקים ו, שפת האגם

 .לצרכי השטח

 ,אי שינה על משטח מוגבה במיטות נוחותשני ת ,בכל אוהל
 .נפשות ומאפשר תנועה ופרטיות 4-וחלל רחב שמתאים ל

, מצעים, קומקום חשמלי, מיקרוגל, מקרר קטן, תאורה פנימית
 .נקודות חשמל, (לא כולל מגבות)כריות ושמיכות 

ומתקן לשטיפת  ל"עם שולחנות קק מחוץ לאוהל פינת ישיבה
 ל אינו אטוםהאוה! חשוב . כלים במרחב

 
 /https://www.parktimna.co.il/he/184: לינק לאתר

 ללילה, לזוג ₪ 445

ילד / למבוגר נוסף  ₪ 005

 .3מגיל 

 

 

https://www.parktimna.co.il/he/galleries/53/
https://www.parktimna.co.il/he/185/
https://www.parktimna.co.il/he/186/#%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F
https://www.parktimna.co.il/he/186/
https://www.parktimna.co.il/he/184/


 0202הפארק לשנת תואם מחירון 
 0מתוך  0עמוד         לא כולל חגים

 מספר 

 יחידות
 תיאור יחידת האירוח לינה/ אפשרות אירוח 

לא , המחיר ללילה

 כולל ארוחות

2 

 יחידות

 "שיזף"חאן 

לינה משותפת על 

לנים בכל  00עד , מזרון

 יחידה

עוצב כחאן לינה סגור , ממוקם בנוף מדברי פראי חאן שיזף

המותאמות , יחידות אירוח מרווחות וסמוכות 2ובו , ומקורה

 .משפחות ועוד, לאירוח קבוצות קטנות מלוכדות

וכוללת מיזוג , אנשים 00ללינה של עד  כל יחידה מתאימה

וקומקום , תאורה ונקודות חשמל, ישיבהפינת , מזרונים ,אויר

  .חשמלי

כיור , מאובזרת עם מקרר, גדולה ומוצלת חצר: מחוץ ליחידה

שולחנות פיקניק ופינת , פינת מנגל, ומשטח עבודה

שירותים ומקלחות עם ( מטר 005 -כ) בסמוך למתחם .זולה

 .מים חמים במשך כל היום והלילה

 .ורחים להביא איתם מצעים או שקי שינהעל הא •

 /https://www.parktimna.co.il/he/190: לינק לאתר

, ללילה ₪ 0355

 .לנים 05למינימום 

, ₪ 035 –כל אדם נוסף 

 .ללילה

אנשים  00מקסימום )

 (בכל צד

0  

 תחנות

תחנות עגינה 

, םלקראוונים שלכ

 מהבית

 .העמדות הממוקמות בסמוך לאגם ולמסעד 6הכולל   עגינהחניון 

 .חיבור מים ועמדה לריקון שפכים, כל קרוואן מקבל חיבור חשמל

 /https://www.parktimna.co.il/he/183: לינק לאתר

 ,ללילה, לזוג ₪ 255

 .אנשים 2מינימום 

, ₪ 055 –כל אדם נוסף 

 .ללילה

02 

 עמדות

קמפינג עם אוהלים 

 שאתם מביאים

כל ציוד הקמפינג 

 .באחריותכם

אצלנו ניתן 

 .מזרוני לינה לשכור

ומקימים , המתחם מיועד להקמת אוהלים אישיים שאתם מביאים

ית קמפינג יומסודר עם כל מה שנדרש לחוו, בעמדות סביב האגם

 04ת מוקפדים ונוחים עם מים חמים תאי שירותים ומקלחו: נוחה

ברזיות , מכלי אשפה, תאורת חוץ נמוכה, תשתיות חשמל, שעות

 . חנייה מסודרת ותאורה היקפית, ושולחנות קמפינג

 /https://www.parktimna.co.il/he/251: לינק לאתר

ילד / למבוגר  ₪ 95

בהתאם  – 3מגיל 

למינימום הלנים בכל 

 .עמדה

 3 –המתחם מחולק ל  

, לפי גודל, עמדות סוגי

 לבחירה

02 

 עמדות

קמפינג עם אוהלים 

 שאתם מביאים

כל ציוד הקמפינג 

 .באחריותכם

אצלנו ניתן 

 זרוני לינהמ לשכור

שאינם חריגים , אוהלים משפחתיים 0 לעמדה גדולה  –דקל 

 .אנשים 12-8מומלץ , בגודלם
 , ללילה ₪ 540

 אנשים 0למינימום 

, שאינו חריג בגודלועמדה בינונית לאוהל משפחתי אחד  –רותם 

 .אנשים 6מומלץ עד 
 , ללילה ₪ 305

 אנשים 4למינימום 

 , זוגיעמדה קטנה המתאימה לאוהל  –אשל 
 .לנים 2מומלץ עד 

 , ללילה ₪ 085

 אנשים 2למינימום 

 לא כולל חגים ואירועים מיוחדים, ל כניסה לפארקכול, ח"בש, מחירון לינה רשמי. 

  04עד  3ילד מוגדר מגיל. 

  במסגרת הזמנת הלינה, לאדם לארוחה ₪ 49ארוחת בוקר בתוספת / המחירים אינם כוללים ארוחות. 

 שיקבעולפי מחזורי מכירה  –חגים / לילות  2. מינ –ש "אוגוסט אמצ/ לילות  2. מינ –סופי שבוע : מחזורי מכירה . 

 

 ,נשמח לענות על כל מידע נוסף

 

 מובילת תחום לינה –חני קרויטר 

 פארק תמנע –מחלקת הזמנות 

cheni@parktimna.co.il  

58-0300100        

https://www.parktimna.co.il/he/190/
https://www.parktimna.co.il/he/183/
https://www.parktimna.co.il/he/251/
mailto:cheni@parktimna.co.il

