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 2018פורים  –מבצעי אירוח 

 שבת  -ה'  , 1-3/3/18 להלן מספר מבצעים לאירוח ונופש לחופשת פורים הקרבה ובאה ..
 

 אילת :  מלון "קראון פלאזה"   ) חצי פנסיון ( 

המלון סגור בחודשים ינואר פברואר לצורך שיפוצים בכל התשתיות ,שיפצורים בחדרים כגון 
במלון : חדרים גדולים  ם בחלק מהחדרים , תיקונים וכו' ..,ניקיון , צבע , החלפת שטיחי

לובי בר מחודש , חדר אוכל ענק , אולם אירועים  ינת קפה , מרפסת , מאובזרים במקרר ופ
 .בתשלום .  צוות בידור במגוון תכניות  –מועדון בריאות ,לתכניות הבידור , מועדון ילדים 

 

 ₪  70 –תינוק ₪ ,  330 –ילד בחדר הורים ₪  ,  1320 –זוג בחדר 
 

 בקיבוץ שדה נחמיה ) ארוחת בוקר בלבד ( "הוויליג' "   -צפון  : כפר הנופש 

בקתות עץ פרטיות  72,  , מרחבים, ונוף גלילי קסום דונם של טבע 70המלון משתרע על פני 
  עם ג'קוזי,בכל הבקתות אמבטיה ,  ילדים 3מסוגננות ומרווחות בהן ניתן לארח עד זוג + 

, מגרש  גן שעשועים לילדים ולפעוטות, מתקני כושר חיצוניים,  מיני בר, וערכת שתייה חמה
 מטר ... 70  –, ירידה ישירה לנהר הירדן  כדורגל ומגרש כדור עף

 ליד הבריכה והקבלה . הארוחות מוגשות במסעדת המלון הממוקמת במרכז האתר
 

 ₪  60 –, תינוק  ₪  290 –ילד בבקתת הורים ₪ ,  1170 –זוג בבקתה 

 אירוח בחדרי בוטיק !!  ) חצי פנסיון (   -כפר גלעדי צפון : 

 ברמה גבוהה . –המלון נמצא בתהליך ארוך של שדרוג , האירוח בחדרי בוטיק 
כמו כן במלון : בריכה מקורה ומחוממת , סאונה וחדר כושר , מועדון ילדים , תכנית בידור כל 

 ..חדר אוכל גדול , מדשאות ושטחים מגוננים .ערב 
 

 ₪  70 –תינוק ₪ ,  335 –ילד בחדר הורים ₪  ,   1790 –זוג בחדר 

 

 () חצי פנסיון  -"דייוויד ריזורט"  ים המלח : 

 המלון הגדול ואחד היפים באזור , כל החדרים מאובזרים באמבטיה + מקלחון בנפרד 
 קומת הקרקע , במו כן במלון ספא גדול , לובי בר מרפסת נוף גדולה או יציאה לגינה ב

מועדון ילדים , בריכה חיצונית מחוממת , העברות לחוף הפרטי וחזרה , מגוון תכנית בידור 
 . הופעה מלהיבה של הזמרת אביבה אבידן –ביום חמישי 

 

 ₪  70 –תינוק ₪ ,  480 –ילד בחדר הורים ₪  ,   1940 –זוג בחדר 
 

 : הערות 
 על בסיס האירוח המוצע , כולל מע"מ . לשני הלילות המחירים 

  שנים , תינוק עד שנתיים . 12 – 2ילד בחדר הורים מגיל 

  אלא אם אושר אחרת ע"י הקבלה במלון . 16:00פינוי חדרים עד שעה , 

  בכרטיס אשראי . –תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית  4תנאי תשלום : עד 

  או  5139992-03הן : שני כע"ב מקום פנוי הרשמהshanic@flying.co.il  
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