עמוד 1

נוסת והדרכים

חורף חם

עזבו אתכם מהקי׳ץ המהביל ,דווקא עכשיו זה הזמן
לרדת לאילת .המצפה התת־ימי והרפתקאות הצלילה
מחכים לכם שם  -בלי תורים ובלי אגלי זיעה

ילת ,עיר הנופש הדרומית ,שנמצאת לחופי הים
האדום ,מושכת אלפי מבקרים בחודשי הקיץ.
משפחות של ישראלים מנצלות את מזג האוויר
לחופשה שמשלבת הרבה זמן בטלה ושיזוף לצד
הבריכה והים ,אטרקציות אתגריות ושופינג בקניונים
הממוזגים ,הפופולריות הרבה ואווירת החופש גרמו לכך
שבשנים האחרונות העיר הזו סובלת מיחסי ציבור רעים,
ושמה נקשר בבני נוער פרועים ,מסיבות קריוקי שמאבדות
כיוון וחגיגות אלכוהול ,בשל כך ישראלים רבים בוחרים
לוותר על ביקור באילת בחודשי הקיץ ,וחוזרים אליה דווקא
בחודשי החורף והסתיו .והאמת ,בצדק .בחודשים אלה נדמה
שהאילתים חוזרים לחופים ,קולם של התיירים האירופים
נשמע בכל פינה ,ויש תחושה של נירוונה באוויר .יתרון
נוסף ,מזג האוויר לגמרי מזמין ,ובעוד במרכז ובצפון כבר
רועדים מקור ,כאן עוד נהנים מהשמש החמה .עם שמש
מעל ,אתרי תיירות לא עמוסים ומלונות מזמינים ,לא פלא
שיותר ויותר ישראלים מגלים שוב את קסמה של אילת.

המצפה התת־ימי

נכנסים אל המים בעקבות הדרך
המסומנת בחבל .כ־ 20מטר משם
יש שני סלעים שמסמנים את
המקום שבו נמצאות המערות.
מאחר שאתם נמצאים בשמורת
טבע מוגנת ,היו אקסטרה זהירים
שלא לפגוע בטבע הנפלא

אם יצא לכם לבקר באילת בחודשי הקיץ ,אתם בוודאי
מכירים את תחושת המחנק והייאוש לנוכח הלחץ והתורים
באטרקציות השונות .תוסיפו לכך את הטמפרטורות הג
בוהות ,וחלק מהאטרקציות מיד הופכות ללא רלוונטיות.
אך בחורף ,כשמזג האוויר יציב ונוח ,לפתע הרבה יותר נעים
לבקר באטרקציות האילתיוה .אחת הוותיקות בהן ,תמיד
מזמינה ורלוונטית ,היא המצפה התת־ימי .הביקור במצפה,
שיושב על חוף שבו ישנה שונית אלמוגים מרהיבה ,מספק
הזדמנות נהדרת להכיר את העולם שמתחת לפני המים.
המצפה מאפשר לחובבי הטבע להכיר ולהבין את ייחודו של
מפרץ אילה ,את הדגים ובעלי החיים הייחודיים שחיים בו,
ואף לקבל הצצה קלה אל עולמם של הטורפים הכי מושמ
צים בים  -הכרישים.
האתר מציע מגוון פעילויות ,ואפשר לצאת לסיורים עצ
מאיים או מודרכים .בין היתר ניתן לראות את האושינריום -
סימולטור המציג את המופע "מסע לעולם הכרישים" ,את
מגדל המצפה התת־ימי אשר מספק מבט אל השוניות
והדגים שבמפרץ .ניתן לבקר גם בבריכה הדגים הנדירים,
בריכת ליטוף והאכלה ,בבריכות הצבים ובאטרקציה הכי
מסקרנת  -בריכת הכרישים .בבריכה ניתן לראות סוגים
שונים של כרישים ,חלקם נדירים ,לבקר במתחם משחקים
אינטראקטיביים ולקנח בצפייה באופן ההאכלה של הכרי
שים על ידי צוללן.
פתוח כל י1ם16:00 ,־ .9:00טלפון.08-6364200 :

שנורקלינג וצלילה
אם הביקור במצפה עשה לכם חשק לראות מקרוב את
בעלי החיים הימיים ,תוכלו לעלות שלב ולצלול .אפשר
לעשות זאת באתר המערות שנמצא לא רחוק משם.
האתר ,שאהוד מאוד על האילתים גם בחודשי החורף,
נמצא כקילומטר וחצי מצפון למעבר טאבה .אתר המ
ערות ,שנמצא כ־ 40מטר מהכביש ,נקרא על שם המע
ברים התת־ימיים שנמצאים בשונית האלמוגים .למעשה
יש באתר שני מעברים ,אחד מהם פעיל ומאפשר חצייה
של השונית מתחת לפני המים .מאחר שעומק המים מגיע
עד לשישה מטרים ,גם מבקרים חסדי ניסיון בצלילה
מתפתים לבקר בו .אותם מבקרים יכולים לקבל טעימה
מהיופי של המקום ולעשות שנורקלינג.
ההגעה אל האתר נוחה .עוברים את המצפה התת־ימי
וחוף הווילג׳ ,ואחרי נסיעה של  300מטר משם תוכלו
לראות שלט חוצות שלידו ניתן להשאיר את הרכבים .מעב
רו של הכביש תראו שלט קטן וחבלים שמסמנים את נקודת
הכניסה המומלצת .אם הסתכלו על קו המים וקדימה הלאה,
תוכלו ממש לראות את קו המתאר של אתר הצלילה ,ואפילו
את המסלול שיש לצלול בו .זה מקל מאוד את הצלילה,
במיוחד עבור צוללנים מתחילים .אחרי שמתפקסים על
המיקום ,נכנסים אל המים בעקבות הדרך המסומנת בחבל.
כ־ 20מטר משם ,בתוך המים ,יש שני סלעים ,אחד אחרי
השני ,שמסמנים את המקום שבו נמצאות המערות .מאחר
שאתם נמצאים בשמורת טבע מוגנת ,היו אקסטרה זהירים
שלא לפגוע בטבע הנפלא.

כנח שאז ביתן
על חוף ימה של אילת ,ממש לרגלי מלון "אורכידאה
הריף" ,נמצאת אהה המסעדות השמחות שתמצאו בעיר.
כשמה ,מסעדה "מיקונוס" ,מתמחה באווירה יוונית
חמימה ובתפריט ים תיכוני .זוהי מסעדת חוף על כל
המשתמע מכך ,אווירה צעירה ,אותנטית ,עם שולחנות
שגולשים אל החוף" .מיקונוס" יושבת ברצועת החוף
הדרומית ,בחוף אלמוג ,שידוע גם כחוף הגולשים .ואכן
ממש בסמוך אליה יש בית ספר לגלישה ,כך שתמיד ניתן
למצוא בה חבדה צעירים.
מאחר שבעיר הדרומית מזג האוויר נפלא גם לאורך
החורף ,פשוט כיף לשבת בה לבראנץ׳ או לארוחת צה־
דיים ,כשהשמש זורחת מעל ובריזה קלה מלטפת את
העור .בערבי חמישי ,החל מהשעה  ,18:00הם מציעים גם
חוויית טברנה יוונית ,שכוללת מוזיקה ואוכל יווני אות־
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בדצמבר .אילת
צילומים :מיט׳ל שרעבי
אסף פינצ׳וק
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נטי .בתפריט הקבוע של "מיקונוס" ניתן למצוא מנות
בסגנון ים תיכוני ,כמו סלט יווני ,סופלקי ,פלטת דגים,
מוסקה ,פיש אנד צ׳יפס ועוד .המנות ברובן גדולות ,כך
שהן מתאימות לחלוקה .אל תוותרו על פלטת פינוק על
החוף ,שמציעה טעימה של מזטים טריים וטובים.
כתובת :חזית מלו! "אורכידאה הריף” ,חוף דרומי אילת.
טלפון.072-3945541 :

שמים ראש בחוף הדרומי
הרבה מהנופשים באילת זורמים למלונות הגדולים ,אך
מביני עניין יודעים שדווקא במלונות הקטנים והאינטי 
מיים אפשר להתפנק הרבה יותר .אחד המקומות האלה
הוא מלון "אורכידאה הריף" אילת ,מלון בוטיק שלאח 
רונה עבר שיפוץ מסיבי .המלון שוכן על חוף הים הדרו 
מי בסמוך לשמורת ריף האלמוגים ,כך שהוא מעט מרו 
חק ממרכז העיר ועל כן מציע שקט ושלווה ,גם בתקופות
יותר עמוסות ,בשל מיקומו ,ממש ליד הריף ,חובבי
הספורט הימי והצלילה אוהבים אותו .במלון יש בסך
הכל  79חדרים ,בהם חדרי דה־לוקס ,חדרי דה־לוקס על
המים ,חדרי דה־לוקס עם יציאה לבריכה ,וגם סוויטות

מדהימות עם בריכה פרטית ,שמתאימים לזוג או למש 
פחה עם שני ילדים .מכיוון שמדובר במלון קטן יחסית,
שהוא למעשה המלון הבוטיק הראשון בעיר ,לא תמצאו
בו לובי גדול אלא דלפק קבלה מהודר .מהדלפק ניתן
לצאת אל החלל החיצוני של המלון ,בו תמצאו בריכה,
נדנדות ,מיטות שיזוף וחדר כושר .מלון הבוטיק מציע
לאורחים ארוחות בוקר בסגנון בופה ,ממש על קו החוף.
ובשל מיקומו על החוף ,ובסמוך לבית ספר לגלישה,
כדאי לצאת ממנו לפעילות ימית .למעשה ניתן לקחת
מהקבלה ציוד שנורקלינג ,או לקחת אופניים לרכיבה
לאורך הטיילת .חלק מהאטרקציות הימיות כמו קייקים
או גלישה ,אפשריות בתשלום של דמי הביטוח בלבד.
מחירים ללילה :החל מ־ 404שקל באמצע השבוע ללילה לזוג
על בסיס לינה וארוחת בוקר ,בסוף השבוע  -החל מ־ 518שקל.

שמעתם עליו ,שכן הווילות ,עם הבריכות שלו ,אהובות על
סלבריטאים רבים.
כאן כבר מדובר במלון גדול יותר ,שבו  194חדרים
ווילות ,שפזורים על ההר .כל המלון בנוי מעץ ,ואפשר לה 
תגייר בו בעזרת גולף קאר ,בעיקר אם אתם שוהים בחדרים
העליונים .כך שבהחלט נשמרת בו האווירה של המלונות
באיי תאילנד .לצד חדרים סטנדרטיים וסוויטות ,ניתן למ 
צוא וילות על פסגת ההר עם בריכת שחייה פרטית ודק שי 
זוף .מי שבוחר ללון באחת הווילות היוקרתיות אומנם יזכה
לשירותי באטלר ,אך ייאלץ להיפרד מסכום כסף לא מבוטל
שיכול להגיע גם למעל  10,000שקל ללילה.
חוץ מחוויית כפר נופש ונופים עוצרי נשימה ,כדאי לה 
גיע למלון גם בשביל הספא המקסים שלו .הספא ,שמעוצב
גם הוא בהשראת תאילנד ,מציע מגוון טיפולים לאורחים
ומבקרים מבחוץ.

אם בא לכם להרגיש כאילו קפצתם לרגע לתאילנד ,בלי
להתרחק מהחוף הדרומי ,תוכלו לבחור לבלות את החופשה
במלון נוסף של אותה הרשת  -מלון "אודכידאה" לא הרחק
משם .המלון ,שיושב ממש על צלע ההר ,מציע תצפית אל
הרי אדום והחופים .אם אתם עוקבים אחרי הרכילות בוודאי

מחירים ללילה :זוג על בסיס לינה וארוחת בוקר באמצע
השבוע החל מ־ 378שקל ,או  629שקל ללילה לחצי פנסיון.
בסוף שבוע יעלה לכם החל מ־ 455שקל לזוג ללילה על בסיס
לינה וארוחת בוקר ,ו־ 725שקל לחצי פנסיון.
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