
פארן או-פאן השכרה אופני הרים
 השכרת אופניים לחצי יום / יום שלם ברכיבה עצמאית 

או עם הדרכה.
הדרכת טיולי אופניים ע"י מדריך מוסמך.

יובל סרט: 052-3929862
seret@arava.co.il

רונן פרידמן
תכנון וביצוע עבודות חשמל

רשיון מס. 978631
נייד: 052-3666772, טלפקס: 08-6371899

fridman.ronen@gmail.com :מייל

עפרה קורן – מטפלת מוסמכת בכירה
רפואה משלימה הוליסטית:

 עיסוי שוודי, עיסוי רקמות עמוק, 
עיסוי משולב, רפלקסולוגיה ועוד.

ניסיון ומקצועיות של 10 שנים.
טל': 052-5450541

אורין ינקו - תרפיסטית
עיסוי בטכניקות משולבות.
לפרטים ולקביעת טיפול:

טל': 054-2666009
orinel@gmail.com :מייל

סטודיו דינמו
בסטודיו מתקיימים שיעורי פילאטיס 

מכשירים, ספינינג על אופני וי בייק, אירובי 
מדרגה, TRX ועיצוב דינמי בשילוב אביזרים. 
בהדרכת מיכל סרט, מדריכת כושר מוסמכת 

 בעלת 10 שנות ניסיון. 
טל': 052-8310967

גדעון  רגולסקי - מורה דרך
 מטייל, חוקר ואוהב את השטח. 

מתמחה במגוון נושאים של טבע, מאובנים, אתרי 
מורשת וזיכרון.

מעוניין ושמח לחלוק את הידע עם המטיילים.
טל': 052-8991210

gidon@arava.co.il :מייל

רוח המדבר
סטודיו מאדמה בבניה עצמית,

 ניתן להזמין שיעור / סדנת יוגה 
או לשכור לאירועים מיוחדים.

www.rotems.co.il :אתר
טל': רתם. 052-3440674

עידן אחר
זרי פרחים למכירה
טל׳: 052-3666526, 

 idanacher@gmail.com :מייל
www.idanacher.com :אתר

עסקים 
בפארן
עסקים 
בפארן



אירוח וגלריה בפארן
 שלוש יחידות אירוח נעימות 
למשפחות זוגות או יחידים. 
מתחם מדורות, פינות ישיבה 

וחממת צמחי תבלין.
נורית: 052-3665995

nurit@arava.co.il :מייל

אחינועם מבשלת
 אוכל ביתי, חם וטרי ישר הביתה.

למשפחות, יחידים ואורחים בערבה. 
ארוחות צהריים, ערב וסופ"ש בהזמנה מראש

פתוח א'-ה', הזמנות יתקבלו בבוקר, עד השעה 11:30
achi8k@gmail.com :טל: 052-4260681, מייל

משק אלעזר
 במשק אלעזר אנו מוכרים תמרים מזן מג'הול, 

 הגדלים במדבר שליד הבית. ללא דישון 
וללא חומרי הדברה. כשר.

 ניתן להשיג גם דבש טבעי ללא חימום 
מהמכוורת המשפחתית.

להזמנות: אלעזר - 054-4260960

חאן אבירן
חוויה מדברית בפארן

בקתות לינה על מזרנים וחדרי אירוח.
מתאים לזוגות, משפחות וקבוצות מטיילים.
aviran@arava.co.il :טל' 052-3868938, מייל

אתר: www.han-aviran.co.il, חאן אבירן ב-     

חאן אבירן
טיולי שטח מודרכים לזוגות, 

משפחות וקבוצות באופניים ובג'יפים.
הקפצות מטיילים לשטח.

aviran@arava.co.il :טל' 052-3868938, מייל
www.han-aviran.co.il :אתר

חאן אבירן ב-

חאן מורגן
חאן אירוח ברמה גבוהה,

 עד 100 איש, ארוחות מלאות, 
מתאים גם לאירועים.

טל': 052-8666103
info@morgan-arava.co.il :מייל
www.morgan-arava.co.il :אתר

פיצה פארן
פיצה משפחתית, תוצרת בית, 

 הכנה והגשה במקום.
טל' להזמנות: 058-5666103

מתוקי'ס
מוצרי קונדיטוריה

עוגות, עוגיות, שוקולדים, עוגות מעוצבות 
וקישים, לאירועים או סתם כשמתחשק.

סדנאות חווייתיות בשוקולד
ארוחות TAKE AWAY חלביות לשטח.

הילה: 052-3666548

עידן אחר
 מתחם אירוח בלב גינה פורחת, חמישה 

צימרים גדולים ומרווחים, פינות ישיבה ואולם 
כנסים. מתאים לזוגות, משפחות וקבוצות.

 idanacher@gmail.com :טל׳: 052-3666526, מייל
www.idanacher.com :אתר

סו הדס - סטודיו תפירה
 שמיכות ואביזרים לתינוקות וילדים, 

תיקים וארנקים לנשים.
עבודת תפירה מוקפדת עם בדים איכותיים, 

100% כותנה.
ניתן להזמין פריטים בהתאמה אישית.

טל': 052-8666303

דני הדס
צלם טבע ונוף

 מכירת מגוון תמונות, כרטיסי ברכה 
ולוחות שנה עם צילומי נופי הערבה,

מדריך סדנאות צילום לקבוצות או ליחידים 
במדבר הסובב את פארן.

טל': 052-3666861

תמר מג'הול אורגני של רותמ'ס
טל': רתם. 052-3440674, רותם. 052-4260536

רותמ'ס גסט האוס
בקתות אדמה בבניה עצמית

נעימות ומרווחות, מתאימות לזוג או למשפחה.
www.rotems.co.il :אתר

טל': רתם. 052-3440674, רותם. 052-4260536
rotemsgh ב-

פפריקה - בית חם לאומנים ויוצרים
מעבר לפינה מתחבאת חנות קסומה...

ובתוכה שלל פריטים ייחודים.
דורין פריש: 052-6170244

  www.paprikadesigen.co.il :אתר
פפריקה דברים יפים לבית ב-

פטריות פארן בע”מ
גידול מקומי של פטריות מאכל אקזוטיות.

עשירות בחלבונים ויטמינים ומינרלים.
ללא ריסוסים ושימוש בחומרים כימיים.

אורי: 052-5450975
faranmush@arava.co.il :מייל

     יוגורטריה פארן
 גלידת יוגורט עם מגוון תוספות, פיצה, 

מרק חם )בחורף(, סחלב, שתייה חמה וקרה 
באווירה כפרית ונעימה.

פתוח בימים חמישי-שבת. טל': 058-4576257


