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נושא קבוצות הגמלאים הינו נושא חשוב ותוכנית זו נבנתה על פי צרכיהם אשר      

 נלמדו עם הזמן באירוח השוטף של המלון. 

התוכנית כוללת מספר תוכניות מדי יום והבחירה היא של כל 

 אחד ואחד מכם.

 03:8 פגישה בלובי המלון להליכת בוקר מודרכת 

 00388  ו בידורי נושא פרסים עם צוות המלון מסביב קזינ –מהמרים ונהנים

 מיני גולף, הוקי, חיצים לקליעה למטרה,  -זהב תלבריכה, אולימפיאד

 00388  שעת קפה ועוגה, משחקי שולחן חשיבה והגיון, בינגו נושא פרסים

 בלובי, שירי ארץ ישראל.

 58302  לאחר ארוחת הערב3 ריקודים מכל הזמנים, לימוד ריקודים

 מודרניים
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 03:85  מופע של צוות הבידור 

 הפתעות לילה טוב לפני השינה 

 יום א'  

 .מקצועי צמוד לכל הנופשעם מדריך  באוטובוס מפואר  יציאה 0099

 ובסוכריות. בעלייה לאוטובוס יתכבדו המשתתפים בשתייה 

  לכל הדרך. ופינוקים  שתייה קרהבאוטובוס לרשות המשתתפים   

פארק גולדה. חברת אופק תדאג עצמאית בעצירה לארוחת בוקר  
 לקפה, תה ועוגיות.

סיפורו של האיש  – בחלקת קבר בן גוריון בשדה בוקרביקור  
 והמקום ותצפית מיוחדת על נחל צין.  

, כיצד נוצר? מה השוני לעומת מכתשים המכתש –מצפה רמון  
 אחרים? סקירה כללית ותצפית.

 במצפה רמון.  בפסלים המנגניםסיור  
 צרצר ב"מנסרה" במכתש רמוןטיול רגלי ק 

 
 בקצה המסלול הקצרצר נערוך פריסה של פירות העונה ושתייה קלה.
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  .ביוטבתהעצמאית  ארוחת צהריים 
 ישרוטל לגונה אילת.הגעה למלון  - 70099-73099

מלון –כלול  להכוישרוטל לגונה 
ישרוטל לגונה פותח מחדש את שעריו 

לאחר שעבר שיפוץ נרחב בשטחיו 
 ריים ובחלק מן החדרים. הציבו

אין עוד   -לאנשים שיודעים ליהנות
עסקה משתלמת כמו מלון ישרוטל 

כלול. הארוחות, הגלידות,  להכולגונה 
 -העוגות, הפינוקים בבריכה ההשתיי

חופשי בלי הגבלה. בלי ארנק  להכו
תרגישו חופשי לעשות   -ובלי דאגות

, כמה שאתם רוצים מה שאתם רוצים
וצים, מבלי להוסיף עוד ואיך שאתם ר

 אפשר ליהנות  חופשי לכשהכושקל אחד. 
ומחוויית   מאווירת החופש המוחלט

 אירוח נעימה וביתית. 

 יום ב', יום ג. יום ד,

במלוןוקר ארוחת ב  

 ארוחת צהרים 

 ארוחת ארבע 

 ארוחת ערב 

 בידור

 שימוש במתקני המלון 

שתייה ארטיקים וקפה    הכול חופשי  
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 יום ד 

אפשרות לטיול ריזרים  בנופי אילת במקומות 
 מדהימים 

 יום ה 

 ארוחת בוקר במלון 

 77099  פינוי חדרים 

 76099  ארוחת צהרים ונסיעה הביתה

כולל מע"מ ₪ 0008איש    00במינימום בחדר  זוגי  אדםמחיר ל  

  יש להירשם מראש ₪ 058להצטרף לטיול ריזרים תוספת  םלמעונייני

7.7.79מיום . תשלומיםבשישה ניתן לשלם   

המחיר כולל0 אוטובוס מפואר , מדריך צמוד -מלווה מחברת אופק, 4לילות במלון 

, במהלך כל הטיולופינוקים ,שתייה טיול בדרך לאילת,  הכול כלול,באילת על בסיס 

ויות לגמלאים , קפה ועוגות כל יום, משחקים ופעילארוחת צהריים ביום העזיבה 

 כל יום והכול חופשי כולל משקאות חריפים, קלים, נשנושים ועוד.

 בברכה,

 אופק תיירות מקבוצת לשד צנובר

4477643-906ורדי גבי   


