לינה בירוחם
מלון אירוס המדבר
מלון סויטות מפנק  ,עם מדשאות ובריכה .
D-irus.co.il

להזמנות -
08-6300900

The White Hill Guesthouse
גסטהאוס יפייפה מול נוף מדבר  ,באווירת מטיילים ,
עם דגש על המפגש
Www.thewhitehill.com

אילנה בריל
054-6596339

נוף מדבר
שלושה צימרים יפהפיים בעיצוב כפרי עם חצר
פרטית  ,גינה ונוף מדבר מרהיב
/https://www.nofmidbar.co.il

נעמה זמירי
054-8282860

לונה בנגב -
צימרים המתאימים למשפחות
https://www.facebook.com/lunabanegev

יעל גלנץ -
052-6705523

בין מכתש לאגם
צימר משפחתי  ,נעים ומרווח
קישור לבוקינג

יוני וולף -
050-8788451

אירוחם  -צימר בירוחם
מתחם צימרים איכותי ומפנק
www.eruham.co.il

אורה רובין -
052-7204618

הבית של לאה -
אירוח ביתי
קישור לדף הפייסבוק

לאה גרינברג
פרג'ון-
052-5052520

צימר העמק -
יחידת אירוח מול נוף מדברי

שמעון -
0526702452
יהודה -
0532860086

לינה בירוחם
שלווה דרומית
יחידת אירוח מרווחת ומשפחתית
/https://shalva-dromit.business.site

יעל -
052-4746136

סוויטת צליל
צימר מפנק לזוג עם מרפסת
/https://tslilsuite.business.site

מיכל דיין-
052-5257701

פינת ה  -נהורי -
יחידת אירוח

מורדי
052-5221305

צימר עלמא -
צימר משפחתי בלב מדבר
קישור לפייסבוק

דקלה גביש
0546727289

רגעים במדבר
דירת אירוח  +סוויטה
https://did.li/zg9ql

תמר/הילה -
054-7959237

צימר בנגב
סוויטת אירוח הכוללת בריכה וג ' קוזי

נפתלי
אבוחצירא-
050-5652030

אצל ג ' קסון
יחידת אירוח גדולה עם נוף למדבר
לאתר

אפרת ג'קסון-
0586583403

עדן במדבר  -נופש ואירוח בירוחם
דירת אירוח
Www.edenbamidbar.com

גילה -
054-3131234
סביליו -
054-2226174

לינה בירוחם
מישפוחם -
יחידת אירוח משפחתית גדולה ומעוצבת
קישור לאתר

אבי-
052-7204729

צימר בית בלב מדבר
יחידת אירוח עם חצר מרווחת
קישור לבוקינג

איתן-
052-5250980

פינה במדבר -
צימר אירוח הכולל יחידה זוגית ויחידה משפחתית

קרן-
052-2558024
איציק -
052-8373901

הצימר של כותל
דירת אירוח עם חצר

דני -
053-3631188

רגעים במדבר
קראוונים להשכרה בפארק אגם ירוחם
https://did.li/zg9ql

תמר/הילה -
054-7959237

מדרשת ביחד  -אכסניית נוער
מתאים לקבוצות וקבוצות בתי ספר
/http://www.mb-y.org

ניסים/אורלי -
08-6598333

דירת אירוח Second Floor -
אירוח אורבני במדבר ) בקומה השניה (
קישור לבוקינג

חני בריגע -
050-7563316

