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 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

  ,תיירנים ויזמים שלום רב

ובביקורים חשובים של עיתונאים ומחליטנים. הערבה בהחלט על  המוניים לקהל הרחב חודש גדוש באירועים

 לאירועי החודש.צבעונית  המפה. קבלו טעימה והצצה

 

 לקידום לאורכה של הארץרכוב  מסע במסגרת אופנוענים 350 אירחנו 23/4, שישי ביום - מצפון לדרום אופנוענים

 על סקירה וקיבלו עצמות חילוץ, כיבוד לפריסת ויידור במרכז עצרו הרוכבים .קורונה פוסט של בימים הפנים תיירות

 והתודעה המודעות להגברת, במעט ולו, ויתרום גלים יעורר המבורך הזה שהמסע תקווה נוכול .ערבהב תיירותה

 צילום: יונתן נריסנה. והמיוחדים היפים באתריה וביקור בארץ התיירות קיום של הרבה לחשיבות

  
 

 

בפעם השלישית ברציפות נערך מירוץ האופניים ומסע האופניים גראן פונדו בהפקה משותפת של  – גראן פונדו ערבה

רוכבים ורוכבות מכול הארץ  1,000תיירות והשנה בהשתתפות איגודי האופניים בישראל, מחלקת הספורט ומחלקת 

 צילום: פני בן דוד. 23-24/4שרכבו בערבה בסופ"ש 

  
 

 

 



 

 

 

מיזמות ביקור סקירה והתרשמות  – ופיתוח הכפר החקלאות במשרד כפרית תיירותתחום  מנהלשי דותן, ביקור 

יזמויות חדשות ופיתוח ל. המבקרים נחשפו  26/4התקיים ביום שני,  לאורך השנים בה תומך המשרדתיירותית 

בסיום ביקורו כתב שי דותן "חזרנו מיומיים מרתקים ומלאי עניין בערבה. בעיניי הצוות, היינו . תיירותי בערבה

חושב שיש לכם מוצר מיוחד באזור מיוחד שבעזרת התנופה של קידום המוצר המדברי, ימריא ללא ספק. אין  בחו"ל...

 צילום: מרב עמית. והמגוון". ן הסיור המענייןספק שהתיירות תהיה ענף מוביל במושבי הערבה. תודה על ארגו

 
 
 

מדור התיירות של וואלה ואוהב ערבה ותיק,  עורך ,זיו ריינשטיין – וואלהביקור זיו ריינשטיין עורך מדור התיירות של 

. זיו טייל בשטח, ביקר בכפר האומנים 9-10/4בסופ"ש  הגיע לביקור פרטי ובחר לבלות חופשה משפחתית בצוקים

 .בצוקים והתארח במתחם "זמן ערבה" של יאיר ושירה לדרמן. צילום: זיו ריינשטיין

    
 
    
 
 
 



 

 

 

במרכז ויידור ובגלריה של נעמי רותם  19/4ביום שני,  התארח 7קובי פינקלר מערוץ  – סיור העיתונאי קובי פינקלר

מרכז ויידור ומשמאל חממות ב הפריחת אננס חדשמימין  לצפייה בסרטוןואף פינק אותנו בסרטון מושקע.  בעין יהב

 צילום אננס: יונתן נריסנה. תודה למשרד יח"צ "תקשורות". עם נעמי רותם. מצולם ומשודר ראיון

   
 

 

בן  לסיור ,את אושיית הקולינריה והשפית מאיה דרין אירחנו – עיתונאית הקולינריה והשפית מאיה דריןסיור 

 קולינרית במיטבה שנשענת על תיירות חקלאיתלמאיה נחשפה  , בהם26-27/4, בימים שני ושלישי, בערבה יומיים

שריגשו עם מנות נדיבות, טעימות וצבעוניות וטריים ופגשה בשפים, טבחים ובשלנים מקומיים  מרי גלם איכותייםחו

. והגשמה ציונות, חלוציות עם ומרתק טעים מפגש, התיכונה הערבה בערבות יומייםאו כמו שמאיה סיכמה זאת "

 צילומים: יעל שביט, מאיה דרין, אוסי ניר. .תודה למשרד "תקשורות"". נפלא כה היה

     

 פארן, פוד טראק "אוללה" בחצבה, מסעדת "המעדנייה" בצוקיםבגן ירק בצופר, ינון בארי מימין לשמאל: 

    

יקב מואה בצופר, חממת עגבניות של מעין קיטרון בעידן, טריילר הפיצה של שגיא עפרוני בעין יהב, מימין לשמאל: 

 נבו סילאן בחצבה.

 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/tourismarava/posts/1597737427103551?notif_id=1619619346343493&notif_t=page_post_reaction&ref=notif


 

 

 
משתתפים באירוע על חלל בשיתוף רט"ג  150אירחנו  29/4ביום חמישי, –"מיורי לבראשית"  בערבהעל חלל  אירוע

במהלך הערב נהנו האורחים ממדורה, תה מתוק לצלילי שירי מדורה ונגינת גיטרה, שמעו הדרכות רום  .בנחל נמיה

תודה רבה לאלון  לי להכרת חיות הלילה במדבר וחיפוש עקרבים.שמים, צפו דרך טלסקופים וקינחו בסיור לי

גולדשטיין "כוכבים בערבה" ולבן פריטל על הדרכות מקצועיות, לנחמן מונטיפיורי על צלילי הגיטרה בליל ירח, 

 לדורון בנציוני על הארת המדבר בצבעים רכים ונעימים וכמובן לשותפנו, ערן היימס מרט"ג על הפקת האירוע.

   
 ערן היימס, נמרוד עמית, מרב עמית.ם: מיצילו 

 
 

 

 .וסיעור מוחות , חשיבה משותפתלינו לכל התייעצותא פנוצורך,  ולכל עת בכל לרשותכם ותעומדאנו 

 צוות מחלקת תיירות

 052-8991336 מרב

 052-8666111אוסי 

www.goarava.co.il  

http://www.goarava.co.il/

