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  3/7/17תאריך:

 חניוני קראוונים בארץ.
מקלחות  מים חשמל מחיר טלפון שם המקום

 ושירותים

 הערות

הפינה של 

 יובל

-יובל

0506307416 

  יש יש יש ש"ח250

-יורם חוף גופרה

0528917610 

בחודשי יולי ₪  200 יש יש יש לרכב.₪  ₪60+ 200

אוגוסט וחגים.שאר 

 ש"ח 150החודשים 

-איתמר חוף בצת

0545233457 

הנחה במסעדת  15% יש יש יש ש"ח180

 החוף.

בוסתן 

 הפקאן

-טל

0544388988 

ראה פירסום באתר  יש יש יש ש"ח 225

 המועדון 

חוף ירדן 

 כינרת

-נבות

0504668661 

  יש יש יש ש"ח 300

  יש יש יש ש"ח 150 046923422 פארק הירדן

יש/דיי  ש"ח 200 *6393 חמת גדר

 חלש

ידי כניסה צמ 4כולל  יש יש

 מרחצאותל

קראוון על 

 הנחל

 אנשים 6ל ₪  300 0507422513

 אנשים 9ל₪  350

לא כולל חודשי  יש יש יש

 יולי,אוגוסט וחגים

גן לאומי  

 מעיין חרוד

 מבוגר 48מטמון: 046532211

 ילד 43

 עבור חשמל₪  30

  יש יש יש

גן לאומי 

 סחנה

 ילד 43מבוגר, 48-מטמון 046586219

 מלעבור חש₪  50

בתאריכים קבועים מראש  יש יש יש

 שהסחנה מפרסם.

בצל 

 המשמש

 נפשות 4ש"ח עד 250 0505612800

 נפשות 6ל₪  300

 חניון שקט. יש יש יש

 רשת צל

חוות 

האנטילופות 

 עין יהב

כולל כניסה לכל  יש יש יש 3ש"ח לאדם מגיל  90 0523666041

 האטרקציות שבחווה

מרחצאות 

 עין גדי

 כולל כניסה למרחצאות. יש יש יש נפשות 4עד ₪  170 086594813

 גן לאומי 

 תל ערד

 

 

 32מבוגר ₪  38-מטמון 086280404

 חשמל₪  30ילד +₪ 

  יש יש יש

http://www.israelcampingclub.com/
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גן לאומי 

 פארק 

 אשכול

 32מבוגר ₪  38-מטמון 089985110

 חשמל₪  30ילד +₪ 

  יש יש יש

גן לאומי 

 אכזיב

 מבוגר 48מטמון: 049823263

 ילד 43

 ר חשמלעבו₪  30

  יש יש יש

גן לאומי 

מקורות 

 הירקון

 מבוגר 48מטמון: 039348462

 ילד 43

 עבור חשמל₪  30

 בזמן לינת משפחות. יש יש יש

 שם טוב יעדכן.
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