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לינה
פארק תמנע ,חוויה של לינה בחיק הטבע ובילוי משפחתי בצל נוף בראשית.
במתחם ניתן ללון בקמפינג ,חדרי אירוח ,קרוואנים ,וילה קמפ ואפ קמפ
)מתחם חאן(.
הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות | בהזמנה מראש

מסלולי האופניים
• סינגל לכל המשפחה )סגול(
דרגת קושי :קלה -בינונית )מגיל  .(8משך 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 )תכלת(
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 )בורדו(
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.

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

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.
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כללי בטיחות רוכבי אופניים
על מנת לשמור על רכיבה בטוחה ומהנה ,המתחשבת בכל משתמשי השביל,
הקפידו על הנחיות השילוט והכללים הבאים:
• הכניסה לסינגל מותרת אך ורק מהחניונים המוסדרים – מרכז המבקרים
פארק תמנע ,מתחם אגם תמנע ,עמודי שלמה ,מרכז המבקרים קשתות ומרכז
מבקרים מרכבות.
• השביל מיועד לרוכבי אופניים בלבד .השימוש באופנועים או בכלי רכב
ממונעים אחרים בשביל – אסור בהחלט!
• הרכיבה מותרת אך ורק בשביל האופניים המסומן ,כל סטייה מהשביל
אסורה ומסוכנת.
• השביל עובר בדרכים המשותפות לרכב מנועי ולהולכי רגל .יש לרכב במשנה
זהירות על פי חוקי התנועה ובהתאם לשילוט המוצב בדרך.
• השביל נועד לרוכבים מיומנים ומנוסים בלבד .רוכבים מתחת לגיל  12חייבים
ליווי מבוגר.
• יש להתאים את הרכיבה לתנאי השטח וליכולות הרוכב .קטעים שהעבירות
בהם קשה יש לעבור רגלית .היזהרו מהחלקה ,אין להתקרב לשפת מצוקים.
• הצטיידו בציוד בטיחות המתאים לרכיבה והליכה ,חובה לחבוש קסדה.
• חובה להצטייד בכמות מספקת של מים )לפחות  3ליטר לכל רוכב( .אין
נקודת מים לאורך השביל למעט במתחם האגם.
• הרכיבה בשעות החשיכה אסורה ומסוכנת.
• יש לתכנן את הרכיבה בהתאם למזג האוויר .אין לרכב בימי גשם ואין לחצות
ערוצי נחל זורמים .בימי שרב יש להימנע מרכיבה ולהישמר מהתייבשות
ומכות חום.
• הבערת אש אסורה) .הבערת אש ופיקניקים מותרים במתחם האגם בלבד(.
• בשביל השקעו מאמצים רבים להסדרתו לרכיבה ,אנא שמרו עליו ודווחו על
מפגעים לאורכו.
• הפגיעה בחי ,צומח ובדומם – אסורה!
• שמרו על הניקיון .אספו את האשפה למתקנים המיועדים לכך או קחו אותה עמכם.
• האחריות לשלומכם בעת ביקורכם בפארק והשימוש במתקניו חלה עליכם.
אף גורם לא יהיה אחראי לכל פגיעה ונזק שייגרמו לרוכב ו/או לנוסע ו/או
להולך רגל בשביל שבו הותרה הרכיבה או בשבילים אחרים .אל תסכנו את
עצמכם ואת המבקרים האחרים.
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אנו מאחלים לכם רכיבה מהנה ובטוחה.
למידע וחירום 053-3076141 | 08-6316756 :כונן לילה054-9799092 :

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

שעות כניסה:
ימים א‘-שבת 8:00-16:00
או בטלפון לפני ההגעה לאתר
טלפון08-6316756 :
www.parktimna.co.il
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