סיור חברה גיאולוגית  3ימים בירדן .81-1.08.01.82
בהדרכת אלי רז ,בועז לנגפורד ,בר אלישע וחנן גינת

יום  -8חציית הגבול במעבר ערבה בשעה  00:00בבוקר ,נסיעה צפונה דרך ואדי אל יאטם
עד לכפר חומיימה (כשעה) .נעבור לטנדרים מקומיים ונמשיך דרך נאקב מסעודה בדרכינו
לואדי אבו באראקה .מסלול הליכה של  3-4שעות ,חזרה רגלית לאוטובוס שימתין .המשך
נסיעה ללינה בדרום ים המלח ליד ואדי חודירה .לינת שטח.

יום  -1השכמה מוקדמת ,הליכה בואדי חודיירה או נומיירה בשמו הנוסף ,הצר והקומפקטי
מבין הקניונים ,עם שער מרשים בדמות בולדר ענקי התלוי בין קירות הקניון , ...ארוחת בוקר
ויציאה בנסיעת אוטובוס צפונה לאורך ים המלח (מצדו הירדני ,כמובן .)...בדרך תצפית על
ואדי ארנון ועוד אחרים בדרכנו .הקפצה מכביש ים המלח -פנורמה לשטח על ברמת הביניים,
הליכה אל מתחת לשפת הרמה ומשם דרומה לאורך קו המעיינות והדקליות ,ירידה בשביל
לו 0מנשלה השופע דקלים ,בילוי ורחצה במפלים ובבריכות ככל שיאפשר הזמן ,עליה בנקב
מסודר לעברו השני של הקניון והליכה סמוך לשפתו תוך תצפיות מרהיבות ,עד למפגש עם
הרכב (סה"כ כ 0 -ק"מ) שיוציא אותנו מהשטח .מפגש עם האוטובוס ונסיעה ללינה במלון *3
במדבה.

יום  -3יום אחרון אך המלאכה מרובה .בבוקר נבקר ונראה את מפת מידבה .נמשיך בנסיעה
דרומה לוואדי אבן חמאד  ,ולקניון שהוא היפה שבין קניוני ירדן .נבלה שעתיים שלוש בוואדי
הזורם במים חמים שמקומות מסוימים בו הופך הנחל למנהרה עקב סגירת התקרה על ידי
טרברטינים ,וכולו מלא צמחיה עבותה ודקלים ,ממש נישה טרופית בלב המדבר .נסיים
המסלול ומשם נמשיך בירידה מהעיירה כרך מערבה לעבר ים המלח וחזרה למעבר גבול
ערבה שליד אילת.

ואדי איבן

חמאד

המחיר $480 :לאדם בחדר זוגי (או שלושה) .מינימום  30משתתפים.
המחיר כולל :כל ההסעות בירדן ,צוות מדריכים גיאולוגיים ישראלים (אלי רז ,בועז לנגפורד,
בר אלישע ,חנן גינת) ,ג'יפים מקומיים בימים  ,122מדריך ושוטר ירדני ,לינה מפורטת (מלון
במדבה ושטח) ,כניסה לאתרים ,כלכלה מלאה מצהרים ביום הראשון עד צהריים כולל ביום
האחרון ,מיסי מעבר גבול וטיפים לירדנים מטעמנו.
המחיר אינו כולל :ביטוח רפואי אישי ,הוצאות אישיות.
תומר שאולוב ,אקו טיולי מדבר 0524032001

