
שלום

 מואה הוקמה במטרה ליצור משכן לתרבות של שלום.

 שלום בין האדם לסביבה, בין האדם לחברו, למשפחתו, לעמים ותרבויות ולשלום הפנימי.

האתר מיועד לסדנאות, כנסים, מפגשים ואירועים בוני שלום בראיה אקולוגית והוליסטית.



מואה אואזיס 

 מואה נמצאת בלב הערבה,ליד מושב צופר

 במרחק של כשעתיים וחצי נסיעה מתל אביב.

 טיסה של כ-40 דקות משדה דב לשדה התעופה של עין יהב הסמוך.

המתחם משתרע על פני כ-60 דונם  בנוי בבניה אקולוגית 

המתמזגת בנוף המדברי. 

בלב המתחם בוסתן רחב ידיים שנחל עובר לאורכו, בריכות ופינות מרגוע 

 מוצלות, אגם אקולוגי ממי תהום מקומיים ואמפי תיאטרון טבעי.

מואה משווקת כמתחם שלם ובלעדי לאורחים השוהים במקום.



אוהלי ארוח

 10 אוהלים מפוארים, הכוללים:

 חלל אירוח ופינות הסבה וחדר רחצה 

מתאימים ללינה של זוג או 3 בודדים.

אוהל בדואי 

 אוהל רחב ידיים מתאים ללינה של כ-20 איש



חדרי ארוח

 11 חדרים מרווחים וממוזגים 
 נבנו מלבני אדמה שנוצרו במקום.

 כוללים פטיו, אזור שינה, חלל הסבה, חדר רחצה, מרפסת אחורית
 ל 5 מהחדרים בריכות  טבילה פרטיות.
 מתאימים ללינה של זוג או שני בודדים



החאן

מתחם סגור ומופרד
 8 חדרים גדולים המיועדים כל אחד לשני זוגות או 4 בודדים.

 חצרות פטיו גדולים לכל חדר
 חלל מרכזי עם בריכת נוי נפרדת למתחם.



שקט



סדנאות, כנסים וארועים

מואה נועדה ליצור מרחב של שקט באוירה מדברית, ולארח מגוון רחב של 

סדנאות החל מסדנאות יוגה, מודעות, תזונה, מוסיקה וכלה בסדנאות מנהלים, 

 חברות, גיבוש וכו'. ניתן לקיים סדנאות ומפגשים של קבוצות עד כ-100 איש.

 במקום:
 חדר הרצאות - סדנאות כ-100מ"ר.

 אוהל כינוס - כ-120 מ"ר.

 דקים ליוגה מקורים ופתוחים

 חדר אוכל סגור וממוזג לכ-30 איש

 רחבה מקורה לאוכל או פעילות לכ-70 איש.

 מטבח קצה לשירותי קיטרינג.  

 6 בקתות קש לטיפולים בבוסתן.

אמפיתיאטרון להופעות ואירועים לכ-400 איש



אולם רב תכליתי

350 מ"ר, ממוזג
ליוגה, תנועה, לימוד והתכנסות
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שלווה



מואה פותחת את הלב ומזמינה אתכם 

 לחגוג בשמחה בשלום ובשלוה,

בפרטיות מלאה בלב המדבר, 

שכולו רק שלכם.



שמחה
moa.reservation@gmail.com

www.moaoasis.com
םמואה נווה מדבר
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