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מרכז מבקרים פארק תמנע

ברוכים הבאים לפארק תמנע

TIMNA BIKE PARK



הפארק מהווה חלון הצצה לתופעות טבע ותצורות נוף 
עוצרות נשימה, פרי פיסולם של כוחות הטבע ובעיקר 

סיור ומפגש עם סיפורם המרתק של המכרות ותעשיית 
הנחושת הקדומה שפעלו כאן בתקופת ממלכת מצרים 

העתיקה ובזמן שלטונו של שלמה המלך.

ברוכים הבאים לפארק תמנע

• מומלץ להצטייד במים, בכובע ובקרם הגנה.
• יש לרכוב עם קסדה וציוד מגן מתאים.

• יש לרכוב בהתאם לתנאי הדרך ולרמת הרוכב.
• מומלץ לבדוק לפני כל טיול את תחזית מזג האוויר.
• המידע הנמסר כאן הוא בגדר המלצה לטיול בלבד.

• השימוש במידע הוא באחריות הרוכב ועל דעתו בלבד.

לינה
פארק תמנע, חוויה של לינה בחיק הטבע ובילוי משפחתי בצל נוף בראשית. 
קמפ  ואפ  קמפ  וילה  קרוואנים,  אירוח,  חדרי  בקמפינג,  ללון  ניתן  במתחם 

(מתחם חאן).
הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות | בהזמנה מראש

תמנע,  פארק  לאגם  סמוך  תמנע  פארק  מסעדת 
הפארק.  מסעדת  נמצאת  מקומית  אבן  במבנה 
המסעדה הינה מסעדה חלבית כשרה הפתוחה כל 
במסעדה  הפארק.  פתיחת  לשעות  בהתאם  יום 
סלטים,  מבחר  בוקר,  מארוחות  ליהנות  תוכלו 

תבשילים, פיצות וכמובן שגם בירה מקומית.

מסלולי האופניים
• מסלול לכל המשפחה 

דרגת קושי: קלה- בינונית (מגיל 8). משך המסלול: שעה - שעה וחצי
תאור המסלול: ממגרש החניה באגם נרכב עד לעמודי שלמה, נקיף את 

גבעת העבדים ונחזור ברכיבה בנוף הפתוח עד שנגיע בחזרה לאגם. 
ישנן שתי אפשרויות קיצור במהלך הרכיבה (מסומנות בצהוב).

• סינגל "הנחושת" לרוכבים מקצועיים
דרגת קושי: בינונית. משך המסלול: שעה וחצי – שעתיים.

תאור המסלול: נצא מחניית האגם על דרך המובילה לעמודי שלמה.
נמשיך לכיוון הפטרייה, נקיף אותה על השלוחות המערביות לה, נחזור 

לכיוון הספינקס ומשם בחזרה לחניית האגם.
• סינגל "המכרות" לרוכבים מקצועיים

דרגת קושי: בינונית – קשה. משך המסלול: שלוש – ארבע שעות.
תאור המסלול: נצא מחניית מרכז המבקרים (בכניסה של הפארק)

לכיוון צפון עד שנגיע לקו המצוקים. נרכב לאורך המצוקים, נעבור באתר 
המרכבות ובאתר הקשתות עד שנחבור למעלה ברך. משם נרכב לכיוון 

הספינקס עד שנגיע לאגם. מהאגם נחזור לכיוון מרכז המבקרים בסינגל 
שעובר ליד עמודי שלמה ומשם לאורך הכביש ועד למרכז המבקרים.

סיורי עששיות
בפארק תמנע מתקיימים מגוון 

סיורי שקיעה וסיורי עששיות 
מודרכים, בהם הפארק מתעורר 

לחיים לאחר השקיעה. 
בואו לגלות את הפארק בלילה.

• בהרשמה מראש
• הסיור מודרך

TIMNA BIKE PARK

שעות פתיחה: יש להתעדכן באתר 
או בטלפון לפני ההגעה לאתר

טלפון: 08-6316756
 www.parktimna.co.il
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צילמתם תמונות יפות? 
תייגו אותנו באינסטגרם

@timnapark
 #timna_bike_park או בהאשטאג

תמונות נבחרות יפורסמו אצלנו!

BIKE
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