
  

Tuesday 18.03.2014: 

07:00  Departure from Weizmann Institute 

9:00  Stop for Breakfast at Mitzpe Ramon 

9:30-12:30 Visit to Makhtesh Ramon (Ramon Crater), Visitors Center  

+ hike \ jeep trip 

13:00-14:00 Lunch break 

15:00-17:00 Check-in hotel in Eilat 

17:00-19:00 Lecture session (given by faculty members) 

19:00-24:00 Barbecue by the pool 

 

Wednesday 19.03.2014: 

7:00-9:00 Breakfast 

9:00-12:00  Lecture session 

12:30-16:00 Boat trip + swimming + lunch on board 

17:00-19:00 Lecture session 

20:00 Dinner in the hotel 

 

Thursday 20.03.2014: 

7:00-9:00 Breakfast + check-out 

9:30-12:30 Visit to Park Timna hike or bike ride 

13:00 Lunch at Kibbutz Yotvata 

14:30 Trip back to Rehovot 

17:00 Stop for coffee break 

Prices: 

 Participant fee NIS 20, upgrade to private room NIS 220 (to be paid in cash). 

 Addition for one accompanying person NIS 610, addition for children (2-12) in 

the parents room NIS 820, addition for babies (0-2) NIS 60 (to be paid in check issued 

to Eshet Tours). 

4102 Faculty Retreat 



 

 :30.81..813יום שלישי 

 יציאה ממכון ויצמן לאילת    00:00

 ארוחת בוקר + עצירה במצפה רמון   00:00

 סיור במכתש רמון סיור מרכז המבקרים  0::0-03::0

 יפים'טיול ג /סיור רגלי במכתש + 

 ארוחת צהריים   00-00:00::0

 התארגנות +  במלון באילת קבלת חדרים 00:00- 00:00

 (הפקולטה  אנשיי "ע) הרצאות   00:00-00:00

 ארוחת ערב ברביקיו על שפת הבריכה     00:00-30:00

 

   :30.81..813יום רביעי 

 ארוחת בוקר במלון  00:00- 00:00

 (הפקולטה  אנשיי "ע) הרצאות   00:00-03:00

 ארוחת צהרים על הספינה +  חייהש+ שייט   0-00:00::03

 (הפקולטה  אנשיי "ע) הרצאות  00:00-00:00

 ארוחת ערב במלון  30:00

 

 : 30.81..0.3יום חמישי 

  + צ'ק אוט ארוחת בוקר במלון 00:00 -00:00

 טיול אופניים /סיור רגלי:סיור בתמנע   0::0-03::00

 ארוחת צהריים ביטבתה    00::0

 יציאה לכיוון רחובות   0::00

 עצירה לקפה ועוגה  00:00

 עלויות:

  תשלום במזומן(₪  441שדרוג לחדר לבד , ₪ 41עלות למשתתף(. 

  041 ( בחדר הורים4-04לילד ) תוספת, ₪ 001 נלווה ראשוןלתוספת ₪ ,

 . )תשלום בצ'ק לפקודת אשת טורס( ₪ 01( 1-4) תוספת לתינוק

 4102ריטריט מחלקתי 


