זיקים
^^

וף זיקים,

בתחנת

הנמצא

בתחום המועצה האזורית

הכוח שבאשקלון מצפוןובגבול

חוףאשקלון ,מציעלמבקריו

רצועת עזה מדרום .את

רצועת חוף יפהפייה

פניכם יקדמו דיונות עשירות

2.4
באורך

ק״מ ,הגובלת

בצומח ובחי האופייניים

לאזור.
החוף,המופעל על ירי קבוצת הבננהביץ׳ ,מציע רצועת חוף יפה ונקייה ,שבה פינות ישיבה נוחות,זולות
פעילויותלילדים ולכל
מוזלים ,לצד
חופי סיני ,תפאורה ותאורת לילה ייחודית ,מוסיקתעולם ותפריטי אוכלואלכוהול
ובמקלחות ,במזנון ,בחשמל ובתאורה.
בשירותים
ממתחם הקמפינג ,המאובזר
אפשר להקים אוהל במקוםוליהנות
וחושות

מחירים 24 :ש׳למבוגר ו־ 12

7412222-750
לפרטים:
הגעה:

מכביש

ש׳ לילד ללינת לילה(ילד עדגיל

המשפחה.

בחינם).

www.bananabeach.co.il

8597015-30,
או
פונים

המזכירות

את

לכיוון
מערבה

קיבוץ זיקים

<•

וממשיכים לפיהשילוט.

אכזיב

^״

חמישה ק״מ מצפוןלנהריה נמצא חוף אכזיב .רצועת החוף,
משתרעת משפך נחל כזיבלגןלאומי אכזיבוכוללת אתרצלילה.

6.1
באורך

ק״מ,

מדובר בחוף

סלעי יפהפה ,המנוקד במפרצונים ובבריכות ים טבעיות בצבע טורקיז.טיול על
החוף מזמן מפגשים עם שושנות ים ,קיפודי ים ותמנונים קטנים הנחבאים מתחתלאבנים.
יולי־אוגוסטאפילותוכלו לצפות בנקבות צבי הים היוצאות לחוף כדי להטיל
בחודשי
את ביציהן .רצועת החוף כוללת שני חופים מוכרזים :הבננה ביץ׳ וגןלאומי אכזיב.
הגעה :נוסעים בכביש ועוברים את גןלאומי אכזיב .אחרי הגשר מתחילה דרך נוף
אכזיב ,וממנה יורדים לחוף ונכנסיםלשמורה .הכניסהלחופים אינה כרוכה בתשלום ,אבל
הכניסהלגןלאומי אכזיבולחוף הבננה ביץ׳ היא בתשלום.
הבננה ביץ׳
משירותיםוממקלחות

בבננה ביץ׳תוכלוללון בחושות קשוליהנות
משותף ,מחיבור לחשמל ,מגישה לרכב ומבר־מסעדה שפתוח  24שעות ביממה .במקום
שהבאתם מהבית.
בחושה,תוכלוללון במתחם מוצלבאוהלים
 60ש׳למבוגר ו־  40ש׳ לילד עדגיל 13
מחירים :קמפינג יום  35ש׳ ,קמפינג לילה
הלינה בחושה
משפחתית ,הכוללת מיטה ותאורה ,תעלה  730שקלים ללילה בסופי שבוע,
 660ש׳ללילה.לינה בחושה זוגית תעלה  500ש׳ ללילה בסוף השבוע
ובאמצע השבוע
ו־  400ש׳ באמצע השבוע .המחירים אינםכוללים את חגי ישראל ואת חודשי הקיץ.
לפרטים:
8899289-40,

גן

לאומי

חמות,

ממקרר

www.bananabeach.co.il

אכזיב

החוף השני המוכרז הוא גןלאומי אכזיב ,המשלב חוף ים יפהפה עםלגונות
טבעיותומלאכותיות
האחת עמוקה והאחרת רדודה המתאימה גםלילדים .המקום מציע
מדשאות רחבות,שולחנות פיקניק ,פינותמנגל ,שירותים
במתחם קמפינג ,שבו
לינה
ומקלחות ,מים חמים בערב ,ברזיות ומטבח שדה .אפשר לשכור מזרני שטח במקום.
מחירים 60 :ש׳למבוגר ו־  50ש׳ לילד ללינת שטח.
ובריכות ים

לפרטים:
3623289-40,

www.parks.org.il

