
◆  שם הצימר: נופים
◆  ישוב: ערד

◆  אזור בארץ: דרום
◆  כתובת: נוף 40

◆  שם איש קשר: חנה
◆  טלפון: 054-8936192

◆  סוג מבנה: ווילה
◆  מספר יחידות: 1

◆  מספר חדרים סגורים לזוגות בכל 
◆  יחידה, ובסה“כ: 6

◆  מספר חדרים נוספים עבור ילדים 
◆  בכל יחידה, ובסה“כ: 2

◆  מספר נופשים בכל יחידה,             
◆  ובסה“כ: +25



קסם. פינוק. חופשה.
NOFIM, וילת בוטיק יפיפייה ומטופחת, מלאת השראה 
וקסם. הווילה מציעה לכם חווית נופש מהנה ומפנקת 

עד לפרטים הקטנים!

טרמפולינה,  ואטרקטיבית:  ענקית  חצר  הווילה  סביב 
ופינות ישיבה מוצלות,  נדנדות, ערסלים, מרחבי דשא 
החצר  ומוצנע.  סגור  במתחם  בריכה   – הקיץ  בעונת 
בעלת פרטיות מלאה, פונה לוואדי שקט ונהנית ממשבי 

רוח מדהימים!

הבית עצמו מאוורר נקי ומטופח במיוחד, ממוזג כולו 
במיזוג חדש, משופץ ומאובזר ונעים לשהייה.

במרכז הווילה ישנו פטיו מרהיב עם חלונות לכל הכיוונים 
ובתוכו עץ נוי יפיפה, הפטיו מכניס אור ואווירה קסומה 

לכל הבית כולו.

הסלון  המרהיבים,  המדבר  נופי  נצפים  מהחלונות 
ארבעה  של  מרשים  לגובה  מגיע  והמואר  המרווח 
שינה  חדרי  וכמובן,  ומאובזר.  מצויד  המטבח  מטרים. 
מפנקים ומטופחים מחכים לכם, ובצמוד אליהם מרפסות 

נוף אישיות וקומפקטיות.

מוזמנים בחום לחוויית נופש מפנקת:(



גודל/סוג/חלוקה:
200 מ‘ בית + מעל 400 מ‘ חצר.

סלון מרווח ומרשים, מטבח מאובזר. 
6 חדרים לזוגות + 2 חדרים לילדים.

לקבוצות גדולות יותר, אפשרות להוספת
יחידות מטופחות בוילה סמוכה.

בסיס אירוח:
כלי מיטה מטופחים.
מגבות אישיות.
ערכת קפה.



תכולת
 המקום:

בחצר:
◆ מרחבי דשא סינטטי

◆ פינות ישיבה מוצלות
◆ טרמפולינה ענקית

◆ ספסל נדנדה
◆ ערסלים

◆ נדנדה לילדים
◆ מקום לעריכת מנגל
◆ בעונת הקיץ בריכת 

עמודים 2/4, גובה 1.2 מ‘ 
במתחם סגור ומוצנע.

פינוקים מיוחדים:
◆ חצר מאובזרת       

ואטרקטיבית + בריכה 
בעונת הקיץ

◆ מרפסות נוף קסומות
צמודות לחדרים, עם
משבי רוח מדהימים.

בחדרים:
◆ חדרים זוגיים וחדרי ילדים

◆ עריסות ומיטת תינוק
◆ מיטות נוחות

◆ מיזוג חדש
◆ מרפסות נוף צמודות

בסלון:
◆ שולחן וכסאות סלוניים

◆ ספה נוחה
◆ מיזוג חדש

במטבח:
◆ פינת אוכל מרווחת

◆ מקרר ומקפיא
◆ כיריים

◆ תנור
◆ פלטות ומיחם



מידע מיוחד לציבור החרדי:

◆  מיטות יהודיות
◆  מיחם לשבת

◆  פלטה
◆  שעוני שבת
◆  נרות לשבת

◆  בתי כנסת במרחק 2-5 דק‘ הליכה
◆  מקווה ברח‘ יהודה פינת אחווה



מבצעים:
בסגירת סופ"ש - לילה שני ב-1,000 ש"ח בלבד!

נגישות תחב“צ:
תחבורה ציבורית פנימית ובין עירונית 

בתדירות גבוהה בסמיכות לבית.



אטרקציות וטיולים:
בתוך ערד:

◆ פארקים וגני שעשועים בכניסה חופשית:
הביצים סנטר – פארק  ◆ גן השעשועים אתגרי 

אטרקטיבי מאתגר ומלהיב במיוחד.
פארק יהושפט - פארק חדשני, מתקנים לכל   ◆

הגילאים, מדשאות ענקיות וטיילת יפיפייה.
◆ גינת רננים - גינה גדולה ויפה + מצפה מדהים.

◆ הפארק הצפוני, פארק הנשרים, ועוד.
◆ מסלולי הליכה במדבר שנקודת היציאה שלהם 
היא מתוך העיר, שניים מתוכם יוצאים מהרחוב בו 

ממוקמת הווילה.

בסביבות ערד:

◆ החוף הנפרד ים המלח: 
בו  מופרד  רחצה  חוף 
ונשים  לגברים  זמנית 

בהפרדה מלאה.

לחוף  סמוך   - בוקק  עין   ◆
מים  מסלול  הנפרד, 

חוויתי במיוחד.

רבים  הליכה  מסלולי   ◆
ואתרי טבע נוספים: אשת 
ערד  תל  סדום,  הר  לוט, 

ועוד.

◆ טיולי ג‘יפים וטרקטרונים.



אתרים בסביבות ערד )שומרי שבת(:

ללימודי  סוסים  חוות  אביר:  חוות   ◆
קפטריה  ליטוף,  פינת  במקום  רכיבה. 
ואוהל ארוח בדואי. ישי - 050-2236112.

ולימוד  סיור  מרכז  סוסיא:  עתיקות   ◆
עיר  של  ממצאים  ובו  אתר   - סוסיא 
יהודית שהתקיימה בדרום הארץ. טלפון 

מרכז מבקרים: 1-599-507-517.

רכבל,  במקום:  מצדה:  לאומי  גן   ◆
את  המספר  סרט  ובו  מבקרים  מרכז 
סיפורה של מצדה, תצוגה של ממצאים 
אור  וחזיון  מצדה  מוזאון  ארכיאולוגיים, 

קולי. טלפון אתר מצדה: 08-6520999.



בס”ד

לכבוד משפחת גולדמן היקרה!

אנו מרגישים צורך להביע את תודתנו העמוקה 
על הנופש המושלם שהיה לנו אצלכם, שהינו 
אצלכם כמה ימים וכל מה שביקשנו ממכם 

מילאתם לנו והיה רק חשוב לכם כל הזמן שנהיה 
שבעי רצון, חיפשתם איך לשמח אותנו ולמלאות 

את כל הפרטים שביקשנו ממכם. היו לנו דרישות 
מיוחדות בסידור חדרי השינה לכולם, וטרחתם 

בשבילנו למצוא את הדרך המושלמת לספק אותנו 
שיהיה לכולם מקום ברווחה. 

כמו כן מאד נהנינו מהמקום עצמו, הכל 
נקי ומסודר, בית יפה ומפנק, חצר גדולה 

ומשחררת, אביזרים לכל הגילאים, פשוט מקום 
מושלם לנופש ורוגע!

בברכה
משפ’ ג. מבית שמש









NOFIMNOFIM
חופשה מדברית קסומה

קסם. פינוק. חופשה.

מוזמנים להתרשם מהקסם!

>

,NOFIM
וילת בוטיק יפיפייה ומטופחת

מלאת השראה וקסם.
הווילה מציעה לכם חווית נופש

מהנה ומפנקת עד לפרטים הקטנים!
בית מטופח במיוחד, חדרים מהממים,

וכמובן - חצר ענקית ואטרקטיבית!

NOFIMNOFIM
חופשה מדברית קסומה

קסם. פינוק. חופשה.

מוזמנים להתרשם מהקסם!

>

,NOFIM
וילת בוטיק יפיפייה ומטופחת

מלאת השראה וקסם.
הווילה מציעה לכם חווית נופש

מהנה ומפנקת עד לפרטים הקטנים!
בית מטופח במיוחד, חדרים מהממים,

וכמובן - חצר ענקית ואטרקטיבית!


