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 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

  ,תיירנים ויזמים שלום רב

 במהלך החודש ותקיימהאחת ההצלחות שלנו הקיץ הם אירועי לילות לבנים ש – בערבה" לילות לבנים"אירועי 

והביקושים המודעות  האחרון בארבעה עוגני תיירות מרכזיים ומובילים במרחב. זאת, במטרה להעלות את

מוקד האירועים נבנה סביב מטר הפרסאידים והמטאורים המתרחש  אוגוסט.ויולי לחופשה בערבה בחודשי 

אופיינית למדבר כמו הרצאות סביב מדורה וחיפוש עקרבים. האירועים  בחודש זה לצד פעילויות חוויתיות

. באירוע בבית ספר שדה התקיימו אור להנחיות התו הסגול ובהקפדה יתרה וזכינו לארח עד כה מאות משתתפים

שיוחד לזוגות בלבד  אנשים, באירוע בנוף צוקים 135אנשים, באירוע בראס השיטה השתתפו  75חצבה השתתפו 

אנשים. שיווק האירוע  160 השתתפו אנשים ובאירוע המסכם בחוות האנטילופות 60 ים סביב ט"ו באב, והתקי

לווה בפרסום ממומן שהקפיץ באופן חד את רף המתעניינים והנרשמים וברשימות הלקוחות והמתעניינים לנופש 

ו לעמוד באתגרים, אך בערבה רשומים כעת מאות אנשים. קיום האירועים לפי כללי התו הסגול אילצו אותנ

תיזמו, תחשבו, תעלו  –תיירנים כם, הובנימה אישית לבמאמץ ותכנון מוקפד ומוקדם, הדבר בהחלט אפשרי. 

אירועים  רעיונות, תזמינו אותנו לסיעור מוחות איתכם. כי רק דרך שיתופי פעולה, נצליח לייצר תכנים נוספים,

 . ונשמח לכך רב לעזר . נוכל להיות לכםופעילויות

 תמונות מן האירועים –להתרשמותכם 

     

   

 



 
 

 

בימי חמישי בערב כפר האמנים בצוקים עבר שיפוץ חזותי מרענן וכעת הוא פתוח קהל גם  – כפר האמנים בצוקים

מפעם  ., אומנות ואוכלשילחו את אורחיכם לשוטט בין הגלריות וליהנות מאווירה נעימה. 18:00-22:00 בין השעות

 לפעם מתקיימת במקום הקרנת סרטים לילדים, מבוגרים וכן הפעלות לכל המשפחה. 

 

.  10:00-14:00שישי ושבת  ובסופי השבוע 11:00-17:00י בין השעות פתוח לקהל הרחב בימי חמישמרכז ויידור 

חדשה למשפחות, משחק ייחודית וחוויה  הוספנואנו פועלים במתכונת קורונה ולפי כללי התו הסגול. לאחרונה 

 visit@arava.co.il לפרטים נוספים:חדר בריחה. מוזמנים לעניין את האורחים. 
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מארחים  אחרי תקופה ארוכה ומאתגרת, סוף סוף הגיעה לסיומה הכשרת תיירנים –בתים פתוחים מארחים 

"בתים פתוחים מארחים" בה למדו המשתתפים לספר את סיפורם האישי, לדייק את המוצר, לתמחר ולשווק. 

בשל התעניינות, אנו מעוניינים לפתוח מחזור הכשרה נוסף בתמיכת המעוף ובהדרכת רז ארבל. המעוניינים 

  ossi@arava.co.ilמוזמנים לפנות לאוסי במייל: 

    

  

המתמחה בתיירות נכנסת בוטיק  Israel my wayיואב גל ואורית מסוכנות  – Israel my wayסיור סוכנים 

ומותאמת אישית, הגיעו לסיור היכרות והתרשמות על מנת לבנות חבילות מותאמות אישית לקהל מחו"ל  

למרות שכרגע תיירות נכנסת ותיירות מוסדית נראית רחוקה מתמיד, אנחנו ממשיכים  המעוניין בתיירות מדבר.

  ביצירת הקשרים, האירוח ובניית תשתיות האירוח וחבילות התיור "ליום שאחרי".

 

 פרויקט משותף עם שותפות "ביחד ערבה אוסטרליה" של –" לערבה מבט" לערבה תדמית סרטוני פרויקט

הפקת  כל אחד.בנושאים שונים בני דקה  תדמית תיירותיים סרטוני 6הסוכנות היהודית, במסגרתו יופקו 

  הסרטונים וצילומם הופקדו בידי תושבי הערבה עופרי גלילי וחגי דהן.

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

 צוות מחלקת תיירות
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