
 מסלולים בכרמל יציאה מתחנת המידע

 ק"מ. 73סיפור דרך מסלול 

 בחניון החי בר מול אוניברסיטת חיפה. נקודת ההתחלה 

הרכיבה מתחילה במספר סינגלים באזור החי בר ושווצריה הקטנה. רובם בעליה לכן מומלץ להתחמם 

לפני תחילת הרכיבה. מגיעים עד למשרדי פארק הכרמל ועוברים אותם לחציית כביש בית אורן. מהחניון 

כבים קטע שבצומת דמון יורדים בדרך לבקעת אלון. חוצים את בקעת אלון מזרחה עד לדלית אל כרמל. רו

קצר על הכביש הראשי ואחר כך שמאלה לכביש העוקף את השוק. יוצאים לשטח ודרך שטחי חקלאות 

מסורתית מגיעים לדרך נוף כרמל. רוכבים על דרך הנוף עד לעלייה לבית היערן. מטפסים בדרך עד 

ר כך לחניון לרחבה גדולה ושם יורדים לסינגל היתדות ולאזור נחל נשר. ממשיכים לחניון הרקפות ואח

לחניון חורשת הארבעים קצר גבעת ההגנה לאנטנה ויורדים עד לחציית כביש נשר. משם יורדים בסינגל 

 ולחציית הכביש חזרה לנקודת ההתחלה.

 ק"מ. 46סיפור דרך מסלול 

 בחניון החי בר מול אוניברסיטת חיפה. נקודת ההתחלה 

הרכיבה מתחילה במספר סינגלים באזור החי בר ושווצריה הקטנה. רובם בעליה לכן מומלץ להתחמם 

לפני תחילת הרכיבה. מגיעים עד למשרדי פארק הכרמל ועוברים אותם לחציית כביש בית אורן. מהחניון 

יוצאים לכביש המטפס לגבעת וולפסון ומשם יורדים עד לכביש . לחניון האגםשבצומת דמון יורדים בדרך 

לשביל ישראל. רוכבים עליו  שמאלהבים כמאה מטרים בכביש ונכנסים הגישה למלון יערות הכרמל. רוכ

חוצים את בקעת אלון לחניון רקית. מחניון רקית מטפסים להר שוקף וממנו יורדים לבקעת אלון. קטע קצר 

כבים קטע קצר על הכביש הראשי ואחר כך שמאלה לכביש העוקף את מזרחה עד לדלית אל כרמל. רו

לדרך נוף כרמל. רוכבים על דרך הנוף עד לעלייה לבית עד השוק. יוצאים לשטח ודרך שטחי חקלאות 

סינגל ל ונכנסים לסינגל המפתח ולאחריו סינגל החריץ ויורדים בסינגל הזוחלוקהיערן. מטפסים בדרך 

ר כך לחניון גבעת ההגנה לאנטנה ויורדים עד היתדות ולאזור נחל נשר. ממשיכים לחניון הרקפות ואח

לחניון חורשת הארבעים ולחציית הכביש חזרה לנקודת קצר לחציית כביש נשר. משם יורדים בסינגל 

 ההתחלה.

 ק"מ. 56סיפור דרך מסלול 

 בחניון החי בר מול אוניברסיטת חיפה. נקודת ההתחלה 

הרכיבה מתחילה במספר סינגלים באזור החי בר ושווצריה הקטנה. רובם בעליה לכן מומלץ להתחמם 

לפני תחילת הרכיבה. מגיעים עד למשרדי פארק הכרמל ועוברים אותם לחציית כביש בית אורן. מהחניון 

יוצאים לכביש המטפס לגבעת וולפסון ומשם יורדים עד לכביש . לחניון האגםשבצומת דמון יורדים בדרך 

בים כמאה מטרים בכביש ונכנסים ימינה לשביל ישראל. רוכבים עליו קטע הגישה למלון יערות הכרמל. רוכ

קצר ויוצאים שמאלה לדרך כדי להקיף את שלוחת הר ערקן. בסוף ההקפה יוצאים שוב לכביש הגישה 

למלון יערות הכרמל וחוצים אותו לחניון רקית. מחניון רקית מטפסים להר שוקף וממנו יורדים לבקעת 

כבים קטע קצר על הכביש הראשי ואחר כך חוצים את בקעת אלון מזרחה עד לדלית אל כרמל. רואלון. 

 לכביש הגישהשמאלה לכביש העוקף את השוק. יוצאים לשטח ודרך שטחי חקלאות מסורתית מגיעים 

לבניין השירותים לדרך נוף כרמל. רוכבים על דרך הנוף עד למוחרקה. חוצים את הכביש ורוכבים עד 

לעלייה משם עולים שמאלה לכיוון אצטדיון עוספייה וסינגל הדרוזים. חוזרים לדרך הנוף וממשיכים עד 

 ונכנסים לסינגל המפתח ולאחריו סינגל החריץ ויורדים בסינגל הזוחלוקלבית היערן. מטפסים בדרך 

ר כך לחניון גבעת ההגנה לאנטנה ויורדים סינגל היתדות ולאזור נחל נשר. ממשיכים לחניון הרקפות ואחל

לחניון חורשת הארבעים ולחציית הכביש חזרה לנקודת קצר עד לחציית כביש נשר. משם יורדים בסינגל 

 ההתחלה.

 


