לילות הקיץ החמימים של עונה זו מאפשרים לנו לצאת ולחוות את
המדבר באופן שונה ולא מוכר .אנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו
לטיולי לילה המתאימים לכולם ,כולל משפחות עם ילדים קטנים.
מומלץ לשלב עם לינה במקום ולבוא לחוויה מדברית חדשה!
ההגעה עם רכבים פרטיים.
להזמנת מקום לינה ורישום לטיולי הלילה  -טלפון :ל .08-6532016פקס08-6532721 :
ניתן להירשם באתר  bsadeh.boker.org.il. :או למייל orders.boker@gamil.com :
קישור לדף ההרשמה http://www.boker.org.il/meida/bsadeh/bsadeh-003.htm :
לפרטים נוספים :קרן 050-2050592
כל הטיולים יוצאים ממשרדי ביס "ש שדה -בוקר בישוב מדרשת בן -גוריון.
שעת היציאה ( 20:30 :למעט טיולי הזריחה ).
ציוד דרוש :בקבוק מים לאדם  ,סווטשירט  ,נעליים סגורות ומומלץ פנס .
עלות לסיור 40 :למבוגר  30 ,לילד לאורחי הביס "ש 30 :למבוגר  20לילד.
יציאת הסיורים מותנית במינימום נרשמים

נחל חווארים לאור ירח :
טיול בתוך ערוץ נחל חווארים שקירותיו הלבנים
בוהקים מאורו של הירח המלא ,המסלול מתחיל
בבור מים נבטי עתיק ,עובר דרך שער הצור
ומתפתל בין קירותיו של הנחל ההולך ומעמיק.
תאריכים :יום ה'  ,14/7/11יום ו'  ,15/7/11יום
ה'  ,11/8/11יום ו' .12/8/11
אורך המסלול :כ 2-3 -שעות.
טיול לילה בעקבות עקרבים :
נצא לטייל עם פנסי אולטרא סגול שיעזרו לנו
לאתר את החיה המרתקת ששרדה מיליוני שנות
אבולוציה.
תאריכים :יום ו'  ,24/6/11יום ה' 7/7/11
יום ו'  ,22/7/11יום ה' .4/8/11
אורך המסלול :כ 1-2 -שעות.
ליל אלף הכוכבים:
נצא לראות כוכבים כפי שעדיין לא ראיתם ,אלפי
הכוכבים בלילות מדבר חשוכים יוצרים צורות
ומערכות שתרבויות בכל העולם נתנו להם שמות,
נשכב על הגב ונאתר שמשות רחוקות ,גלקסיות
נשכחות וכוכבי לכת.
תאריכים :יום ה'  ,23/6/11יום ו' 1/7/11
יום ה'  ,21/7/11יום ו' .29/7/11

אורך המסלול :כ 1-2 -שעות.
לילה בעקבות נחשים ועטלפים :
לילות המדבר החשוכים והאפלים מציעים לנו
מפגש עם בעלי חיים מרתקים ומרשימים בעלי
יחסי ציבור גרועים ,נגלה את מקורם של הנחש
והעטלף ומדוע אנו פוחדים מהם ,נתחיל בביקור
במרכז הזוחלים שם נפגוש א ת הנחשים ונצא
לשמוע את העטלפים מדברים בשפת הסוד שלהם
כפי שבני האדם לא מסוגלים לשמוע בתנאים
רגילים.
תאריכים :יום ה'  ,30/6/11יום ו' 8/7/11
יום ה'  ,28/7/11יום ו' .5/8/11
אורך המסלול :כ 1-2 -שעות.
טיול זריחה למצד צין :
נצא לקבל את זריחת השמש כפי שעשו עוד בימי
ק דם ממקום בו נשקף נוף קדומים אל בקעת צין
וחוד עקב.
תאריך :יום ו'  ,24/6יום ו' ,15/7/11
יום ו'  29/7/11יום ו' .12/8/11
שעת מפגש( 5:00 :נא לא לאחר).
אורך המסלול :כ 2-3 -שעות.

