מלון

מחיר אדם
בחדר זוגי

מחיר single

מחזורי אביב 2019

415

750

31.3-14.4

425

765

14.4-28.4

425

765

28.4-12.5

425

765

12.5-26.5

אואזיס
הזמנות בטלפון:
08-6688089/7
אצל עדה
ימים א'-ה'
09:00-17:00

ספא קלאב
הזמנות בטלפון:
08-6688089/7
אצל עדה
ימים א'-ה'
09:00-17:00

הערות /הטבות
מינימום  7לילות ,המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ,חצי פנסיון
כניסה חינם לספא ,תשורה ביום ההגעה ,קפה ועוגה פעם ביום ,כיבוד ושתייה
חמה וקרה מתחדש בסולריום ,חדר כושר ,סאונות ,בריכת מי ים המלח,
ג'קוזי ,חמאם טורקי ,שירותי אינטרנט חינם .
•

 4תשלומים בכרטיס אשראי בלבד.

•

יכובדו הזמנות במחירי האגודה על בסיס מקום פנוי שלא במחזורי
האגודה .ההזמנה תעשה ישירות במלון .

415

750

26.5-7.6

•

חדרי סינגל – כמות מוגבלת.

435

785

7.6-23.6

•

365

660

450

810

23.6-7.7
31.3-14.4

חגים :פסח ( 8לילות)  19-27.4תוספת  ₪ 150ללילה לאדם
שבועות ( 3לילות )  6-9.6תוספת  ₪ 150ללילה לאדם

460

830

14.4-28.4

470

850

28.4-12.5

460

830

12.5-26.5

445

800

460

830

7.6-23.6

400

720

23.6-7.7

26.5-7.6

כניסה חינם לספא ,תשורה ביום ההגעה ,קפה ועוגה פעם ביום ,כיבוד ושתייה
חמה וקרה מתחדש בסולריום ,חדר כושר ,סאונות ,בריכת מי ים המלח,
ג'קוזי ,חמאם טורקי ,שירותי אינטרנט חינם .
•

 4תשלומים בכרטיס אשראי בלבד.

•

יכובדו הזמנות במחירי האגודה על בסיס מקום פנוי שלא במחזורי
האגודה .ההזמנה תעשה ישירות במלון .

•

חדרי סינגל – כמות מוגבלת.

• חגים :פסח ( 8לילות)  19-27.4תוספת  ₪ 180ללילה לאדם
שבועות ( 3לילות )  6-9.6תוספת  ₪ 180ללילה לאדם

מלון

מחיר אדם
בחדר זוגי

מחיר single

מחזורי אביב 2019

ישרוטל

495

842

31.3-14.4

מח' הזמנות ישרוטל
טל:
08-6387700
ימי א' – ה'
בשעות:
08.30-18:00

אין הקצאה

אין הקצאה

14.4-28.4

570

970

28.4-12.5

570

970

12.5-26.5

570

970

495

842

7.6-23.6

495

842

23.6-7.7

430

731

31.3-14.4

אין הקצאה

אין הקצאה

14.4-28.4

ישרוטל-גנים
מח' הזמנות ישרוטל
טל:
08-6387700
ימי א' – ה'
בשעות:
08.30-18:00

26.5-7.6

490

833

28.4-12.5

490

833

12.5-26.5

490

833

430

731

7.6-23.6

430

731

23.6-7.7

26.5-7.6

הערות /הטבות
מינימום  7לילות ,המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ,חצי פנסיון
עיתון יומי לכל חדר ,סלסלת פירות אחת לשבוע ,כניסה לבריכות
הגופרית,כניסה חינם לספא ,כיבוד בסולריום המלון פעם אחת ביום  ,קפה
ועוגה פעם אחת ביום באופן מרוכז ובשעה מוגדרת.
•  4תשלומים ללא ריבית והצמדה בכרטיס אשראי בלבד.
• מבוגר שלישי בחדר יקבל  20%המחה ממחיר של אדם בחדר זוגי.
• תוספת לחבר אגודה המעוניין לצרף בחדרו בן/בת זוג – במחירי
האגודה.
• חדר לקרוב משפחה על בסיס מקום פנוי לפי מחזור מכירות ומחירון
המלון ,מינוס  15%הנחה.
• תאריכים שאינם במסגרת המחזורים יהיו ב 15% -הנחה ממחיר
המחירון התקף למועד ההזמנה.
• חגים :שבועות ( 3לילות )  8-11.6תוספת  ₪ 600לחדר ללילה-חיוב על
שני לילות במחיר חג
ניתן להגיע בשבת במחירי האגודה
עיתון יומי לכל חדר ,סלסלת פירות אחת לשבוע ,כניסה חינם לספא ,כיבוד
בסולריום המלון פעם אחת ביום ,קפה ועוגה פעם אחת ביום באופן מרוכז
ובשעה מוגדרת ,ניתן להגיע בשבת במחירי האגודה
•  4תשלומים ללא ריבית והצמדה בכרטיס אשראי בלבד.
• תוספת לחבר אגודה המעוניין לצרף בחדרו בן/בת זוג – במחירי
האגודה.
• חדר לקרוב משפחה על בסיס מקום פנוי לפי מחזור מכירות ומחירון
המלון ,מינוס  15%הנחה.
• תאריכים שאינם במסגרת המחזורים יהיו ב 15% -הנחה ממחיר
המחירון התקף למועד ההזמנה.
• מבוגר שלישי בחדר יקבל  20%הנחה ממחיר אדם מבוגר בחדר זוגי.
• תוספת לסוגי חדרים על בסיס מקום פנוי (דה לקס ,סטודיו ,גו'ניור)
 ₪ 90ללילה ,חדר גן  ₪ 200ללילה ,חדר משפחה עם נוף לים ₪ 600
ללילה.
• חגים :שבועות ( 3לילות )  8-11.6תוספת  ₪ 500לחדר ללילה -חיוב
על שני לילות במחיר חג
•

מלון

מחיר אדם
בחדר זוגי

מחיר single

מחזורי אביב 2019
31.3-14.4

כניסה חינם לספא ולחדר כושר ,סלסלת פירות פעם בשבוע ,כיבוד פעם אחת
ביום בסולריום ,קפה ועוגיות פעם ביום במרוכז בשעה מוגדרת ,כניסה לבריכת
הגופרית ללא תשלום אך בתאום מראש.
•  4תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה בכרטיס אשראי בלבד.
• ילד בחדר הורים 50% :ממחיר מבוגר.
• תוספת לחדרים עם מרפסת  ₪ 50ללילה לחדר.
• אורח שיגיע לסוף שבוע בלבד – ישלם תוספת של  ₪ 250לחדר ללילה
מינימום  2לילות.
• ביטול משבוע עד  72שעות טרם ההגעה יחויב בלילה אחד ,פחות מ-
 72שעות יחויב בשני לילות.
• הטבה לכל החברים לכל השנה– יינתנו  15%הנחה לאורך כל השנה על
בסיס מקום פנוי ,לפי מחזור ומחירון המלון.
• חגים :פסח ( 8לילות)  19-27.4תוספת  ₪ 500לחדר ללילה
שבועות ( 3לילות )  7-10.6תוספת  ₪ 300לחדר ללילה

31.3-14.4

כניסה חינם לספא 10% ,הנחה על טיפולים בספא ,חדר כושר ,סאונות ,בריכת מי ים
המלח ,ג'קוזי ,חמאם טורקי  ,כניסה חופשית אחת ליום לגופרית ,קפה ועוגה/שתיה
קלה בין השעות  16:00-20:00רק בלובי של המלון ,עיתון יומי ללא תשלום בקבלה-כל
הקודם זוכה ,סלסלת פירות לחדר פעם בשבוע ,שירותי אינטרנט -כלול במחיר ,כיבוד
ושתיה מתחדש בסולריום.
 6תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי בלבד.
• יכובדו הזמנות במחירי האגודה על בסיס מקום פנוי שלא במחזורי האגודה.
• ילדים בגילים  50% 2-12הנחה ממחיר מבוגר ,תינוק – .₪ 30
• אורח שיבטל משבוע עד  72שעות טרם הגעתו למלון יחויב בלילה ,פחות מ72-
שעות יחויב ב  2-לילות.
• חגים  :ביטול עד  10ימים לפני מועד הגעתו ללא דמי ביטול ,לאחר מכן דמי
ביטול מלאים על כל הלילות המוזמנים.

חודשים אפריל,
מאי ויוני

חודשים אפריל,
מאי ויוני

486

831

חודשים מרץ,
יולי ,אוגוסט
וספטמבר

חודשים מרץ,
יולי ,אוגוסט
וספטמבר

7.6-23.6

462

772

23.6-7.7

הזמנות בטלפון
08-6591111
כוכבית 2166

חדרים באגף
ריזורט

חדרים באגף
ריזורט

אין הקצאה

460

770

28.4-12.5

ימים א'-ה'
09:30-18:00

-385לינה וארוחת
בוקר

-670לינה וארוחת
בוקר

דניאל
הזמנות בטלפון
כוכבית 5411
09-9520808
ימים א'-ה'
08:30-18:00
ימי ו'
08:30-13:00

דיוויד ים המלח

הערות /הטבות
מינימום  7לילות ,המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ,חצי פנסיון

14.4-28.4
28.4-12.5
12.5-26.5
26.5-7.6

12.5-26.5
26.5-7.6

יום ו' 09:30-14:30
7.6-23.6
23.6-7.7

•
•

תוספת לאגף פרימיום –  ₪ 150לחדר ללילה.
חגים :שבועות ( 3לילות )  7-10.6תוספת  ₪ 250לאדם ללילה
ניתן להגיע בשבת ולעזוב בליל שבת ללא תוספת שבת.

מלון

הוד המדבר
*על הים*
הזמנות בטלפון:
08-6688200/1/44
ימים א-ה
8:30-17:00
ימי ו' 8:30-14:00

לוט
*על הים*
הזמנות בטלפון:
08-6689200
ימים א'-ה'
09:00-17:00
ימי ו' 09:00-14:00

מחזורי אביב 2019

מחיר אדם
בחדר זוגי

מחיר single

חודשים אפריל,
מאי ,יוני,
ספטמבר,
אוקטובר ונובמבר
(מינימום 10
לילות)
498

חודשים אפריל,
מאי ,יוני,
ספטמבר,
אוקטובר ונובמבר
(מינימום 10
לילות)
896

חודשים ינואר,
פברואר ,מרץ,
יולי ,אוגוסט,
דצמבר (מינימום 7
לילות)
450

חודשים ינואר,
פברואר ,מרץ,
יולי ,אוגוסט,
דצמבר (מינימום 7
לילות)
810

חודשים אפריל,
מאי ,יוני,
ספטמבר,
אוקטובר ונובמבר

חודשים אפריל,
מאי ,יוני,
ספטמבר,
אוקטובר ונובמבר

28.4-12.5

475

770

12.5-26.5

חודשים מרץ,
יולי ,אוגוסט,
דצמבר

חודשים מרץ,
יולי ,אוגוסט,
דצמבר

26.5-13.6
6.6-20.6

450

750

23.6-7.7

הערות /הטבות
מינימום  7לילות ,המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ,חצי פנסיון

31.3-14.4

כניסה חינם לספא  +גופרית ללא חיוב ,ערכת שתיה חמה בחדר ,סולריום (נשים,
גברים ומעורב) ,מתקן מיי שתיה קרה ,בסולריום פירות/קרטיבים/מיץ  ,מיטות שיזוף,
מאווררים ,אינטרנט חינם ,שיחות לחו"ל חינם ,אופניים לרכיבה עצמית בתמורה
לפיקדון ,עיתון בקבלה על בסיס עיתון פנוי ,סלסלת פירות פעם אחת במהלך השהייה,
חלוק ללא תוספת תשלום.
•  4תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה בכרטיס אשראי בלבד.
• מאי+אוקטובר וחגים לא יאושרו הזמנות לחדרי יחיד (סינגל)
• חדר משפחתי (קורנר) – תוספת  ₪ 300ליום.
• חגים :פסח ( 8לילות)  ,19-27.4שבועות ( 3לילות ) 7-10.6
תוספת חג  ₪ 180 :לאדם ללילה ,בחגים הזמנה מינימום  10לילות.
• בעונות השיא מינימום הזמנה  10לילות ,בעונות אחרות  7לילות.
ביטול :חיוב בלילה אחד פחות מ 14-לילות לפני מועד האירוח ,פחות מ 14-לילות או ב-
 no showחיוב מלא אלא אם כן יש סיבה מוצדקת

31.3-14.4

כניסה חינם לספא ,סאונה ,ג'קוזי ,בריכה מחוממת של מי ים המלח ,בריכה,
חוף ים פרטי ,חדר כושר ,סלסלת פירות לחדר אחת במהלך השהייה ,כיבוד
פעם ביום ושתיה מתחדשת בסולריום ,שירותי אינטרנט חינם (כולל בחדרים).
•  4תשלומים שווים ללא ריבית.
• יכובדו הזמנות במחירי האגודה על בסיס מקום פנוי.

14.4-28.4
28.4-12.5
12.5-26.5
26.5-7.6
7.6-23.6
23.6-7.7

14.4-28.4

• מינימום שהייה  14לילות.

•
•
•

תוספת חג  ₪ 200ללילה לאדם.
חגים :פסח ( 9לילות)  ,19-28.4שבועות ( 3לילות ) .8-11.6
דמי ביטול בגובה לילה אחד ייגבו על ביטול הזמנה פחות מ 14יום לפני
מועד ההגעה ,אורחים שיאלצו לעזוב לפני תום השהות ישלמו את
מלוא הלילות שהוזמנו מראש.

מלון
לאונרדו קלאב
*על הים*
(לשעבר גולדן טוליפ
קלאב ים המלח,
נירוונה)
מרכז הזמנות:
03-6213323
ימים א'-ה'
09:00-17:00
ימי ו' 09:00-12:00

לאונרדו פלאזה
(לשעבר לאונרדו
פריווילג' ,מוריה
קלאסיק ,נובוטל)
מרכז הזמנות:
03-6213323
ימים א'-ה'
09:00-17:00
ימי ו' 09:00-12:00

מחיר אדם
בחדר זוגי

מחיר single

מחזורי אביב 2019

518

881

31.3-14.4

518

881

14.4-28.4

518

881

28.4-12.5

518

881

12.5-26.5

518

881

518

881

7.6-23.6

518

881

23.6-7.7

453

771

31.3-14.4

453

771

14.4-28.4

453

771

28.4-12.5

453

771

12.5-26.5

453

771

453

771

7.6-23.6

453

771

23.6-7.7

26.5-7.6

הערות /הטבות
מינימום  7לילות ,המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ,חצי פנסיון
הכל כלול !!! כניסה חינם לספא ,בריכות גופרית ,חדר כושר 10% ,הנחה על טיפולי
ספא ,סלסלת פירות בחדר פעם בשבוע ,קפה ועוגה או שתיה קרה פעם אחת ביום,
עיתון יומי לכל חדר ,בקבוק מים גדול יומי לחדר ,כיבוד פעם ביום בסולריום ,שירותי
אינטרנט חינם.
• תוס' לחדר דלקס  ₪ 82לחדר ללילה ,זוג  2 +מחייב חדר דלקס.
•  3תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה בכרטיס אשראי בלבד.
• ילד בחדר הורים 50% :ממחיר מבוגר בחדר זוגי.
• תוספת חג  ₪ 176לאדם ללילה :פסח ( 8לילות) 19-27.4
•
•

שבועות ( 3לילות ) 7-10.6
ביטולים :משבוע עד  72שעות טרם ההגעה  -יחויבו בלילה ,פחות מ72 -
שעות  -יחויבו ב 2 -לילות ,חגים – ניתן לבטל עד  7לילות פחות מזה החיוב
הינו חיוב מלא זאת אומרת  7לילות.
בני המשפחה שמצטרפים ייהנו מהנחה של  20%ממחירי המלון באם
יתארחו  2לילות ויותר.

יום כיף לבני משפחה  ₪ 165לאדם כניסה לספא המלון  +ארוחת צהריים.
כניסה חינם לספא ,בריכות גופרית ,חדר כושר 10% ,הנחה על טיפולי ספא ,סלסלת
פירות בחדר פעם בשבוע ,קפה ועוגה או שתיה קרה פעם אחת ביום ,עיתון יומי לכל
חדר ,בקבוק מים גדול יומי לחדר ,כיבוד פעם ביום בסולריום ,שירותי אינטרנט חינם,
שובר לארוחת צהריים פעם אחת במהלך השהיה למעט בחגים.
•  3תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה בכרטיס אשראי בלבד.
• ילד בחדר הורים 50% :ממחיר מבוגר בחדר זוגי.
• תוספת חג  ₪ 150לאדם ללילה  :פסח ( 8לילות) , 19-27.4
•

26.5-7.6
•

שבועות ( 3לילות ) 7-10.6

ביטולים :משבוע עד  72שעות טרם ההגעה  -יחויבו בלילה ,פחות מ72 -
שעות  -יחויבו ב 2 -לילות ,חגים – ניתן לבטל עד  7לילות פחות מזה החיוב
הינו חיוב מלא זאת אומרת  7לילות.
בני המשפחה שמצטרפים ייהנו מהנחה של  20%ממחירי המלון באם
יתארחו  2לילות ויותר.

יום כיף לבני משפחה  ₪ 135לאדם כניסה לספא המלון  +ארוחת צהריים.

מלון
הרודס ים המלח
*על הים*
(לשעבר לאונרדו
פלאז'ה)
מרכז הזמנות:
03-6213323
ימים א'-ה'
09:00-17:00
ימי ו' 09:00-12:00

לאונרדו אין ים
המלח (לשעבר
טוליפ אין ,עין
בוקק)
מרכז הזמנות:
03-6213323
ימים א'-ה'
09:00-17:00
ימי ו' 09:00-12:00

מחיר אדם
בחדר זוגי

מחיר single

מחזורי אביב 2019

570

970

31.3-14.4

570

970

14.4-28.4

570

970

28.4-12.5

570

970

12.5-26.5

570

970

570

970

7.6-23.6

570

970

23.6-7.7

371

631

31.3-14.4

371

631

14.4-28.4

371

631

28.4-12.5

371

631

12.5-26.5

371

631

371

631

7.6-23.6

371

631

23.6-7.7

26.5-7.6

26.5-7.6

הערות /הטבות
מינימום  7לילות ,המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ,חצי פנסיון
כניסה חינם לספא ,בריכות גופרית ,חדר כושר 10% ,הנחה על טיפולי ספא ,סלסלת
פירות בחדר פעם בשבוע ,קפה ועוגה או שתיה קרה פעם אחת ביום ,עיתון יומי לכל
חדר ,בקבוק מים גדול יומי לחדר ,כיבוד פעם ביום בסולריום ,שירותי אינטרנט חינם.
•  3תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה בכרטיס אשראי בלבד.
• ילד בחדר הורים 50% :ממחיר מבוגר בחדר זוגי.
• תוספת חג  ₪ 150לאדם ללילה :פסח ( 8לילות) 19-27.4
שבועות ( 3לילות )  7-10.6ביטולים:
משבוע עד  72שעות טרם ההגעה  -יחויבו בלילה ,פחות מ 72 -שעות  -יחויבו
ב 2 -לילות ,חגים – ניתן לבטל עד  7לילות פחות מזה החיוב הינו חיוב מלא
זאת אומרת  7לילות.
• בני המשפחה שמצטרפים ייהנו מהנחה של  20%ממחירי המלון באם
יתארחו  2לילות ויותר.

כניסה חינם לספא במלון הוד באמצע השבוע בחינם ובסופ"ש בתוספת של  ₪ 40לאדם
ליום 10% ,הנחה על טיפולי ספא ,סלסלת פירות בחדר פעם בשבוע ,קפה ועוגה או
שתיה קרה פעם אחת ביום ,עיתון יומי לכל חדר ,בקבוק מים גדול יומי לחדר ,כיבוד
פעם ביום בסולריום ,התחברות לאינטרנט – תשלום עבור הצריכה בלבד (לא עבור
החיבור).
•  3תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה בכרטיס אשראי בלבד.
• ילד בחדר הורים 50% :ממחיר מבוגר בחדר זוגי.
• תוספת חג  ₪ 150לאדם ללילה :פסח ( 8לילות) 19-27.4
•

שבועות ( 3לילות ) 7-10.6

ביטולים :משבוע עד  72שעות טרם ההגעה  -יחויבו בלילה ,פחות מ72 -
שעות  -יחויבו ב 2 -לילות ,חגים – ניתן לבטל עד  7לילות פחות מזה החיוב
הינו חיוב מלא זאת אומרת  7לילות.ניתן להזמין חדר על בסיס לינה וארוחת
בוקר ( )BBבזיכוי של  ₪ 29לאדם ללילה.

בני המשפחה שמצטרפים ייהנו מהנחה של  20%ממחירי המלון באם יתארחו  2לילות
ויותר.

מלון
קראון פלאזה ים
המלח
*על הים*
(לשעבר הולידיי
אין)
הזמנות בטלפון
03-5390801
ימים א'-ה'
10:00-16:00

מחיר אדם
בחדר זוגי

מחיר single

מחזורי אביב 2019
31.3-14.4

525

892

14.4-28.4
28.4-12.5
12.5-26.5

 35%תוספת
בחגים

 35%תוספת
בחגים

506

860

26.5-7.6
7.6-23.6
23.6-7.7

רויאל
טלפון להרשמה
במלון:
08-6688501/519
ימי א'-ה'
09:00-17:00

31.3-14.4

 25%תוספת
בחגים

 25%תוספת
בחגים

14.4-28.4
28.4-12.5
12.5-26.5
26.5-7.6
7.6-23.6
23.6-7.7

הערות /הטבות
מינימום  7לילות ,המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ,חצי פנסיון
כניסה חינם לספא ,חדר כושר ,סאונות ,בריכות מי ים המלח ,ג'קוזי ,כניסה לבריכת
הגופרית למתארחים  7לילות פעם אחת ולמתארחים  10לילות ויותר פעמיים במהלך
השהייה (רק לחברי אגודה לא למלווים),שתיה חמה וקרה כולל קרח וחלב בסולריום
פעם ביום ,סלסלת פירות אחת לשבוע ,שירותי האינטרנט בחינם.
 4תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.
• חדרים נוספים למשפחה/חברים – עפ"י מחירון רשמי של המלון.
• מחיר לילד  50% -ממחיר אדם בחדר זוגי .

•
•
•
•

תוספת לחדר עם מרפסת/דלת מקשרת –  ₪ 50ללילה לחדר.
יכובדו הזמנות במחיר האגודה על בסיס מקום פנוי שלא במחזורי האגודה.
על ביטול הגעה חייבים להודיע  7ימים לפני תאריך ההגעה!! ביטול שיעשה
בזמן קצר יותר יחויב האורח בדמי ביטול ( ₪ 500לחדר).
ש בת:קבלת חדרים כשעתיים לאחר צאת השבת ,עזיבה במוצ"ש בתוספת
 100שח לחדר.
חגים :פסח ( 8לילות)  ,19-27.4שבועות ( 3לילות ) 7-10.6

כניסה חינם לספא רויאל ,כניסה למתחם ספא VIPבתוספת של מ 100שח
לאדם ליום ,חדר כושר ,סאונות ,בריכת מי ים המלח ,ג'קוזי ,כניסה לגופרית
פעם ביום ,כיבוד ושתיה קרה וחמה כולל קרח וחלב מתחדש בסולריום ,עוגה
וקפה/מיצים במלון-פעם ביום בלובי המלון בין השעות  ,16:00-18:00סלסלת
פירות פעם אחת לשהייה בהגעה ,עיתון בקבלה – כל הקודם זוכה  ,שרותי
אינטרנט בחינם ,יכובדו הזמנות במחירי אגודה על בסיס מקום פנוי שלא
במחזורי האגודה.
 4תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה בכרטיסי אשראי בלבד.
חגים :פסח ( 8לילות)  , 19-27.4שבועות ( 2לילות ) 8-10.6

מלון

דרורי צימרים
הזמנות בטלפון
054-4629145

מחיר אדם
בחדר זוגי

מחיר single

מחזורי אביב 2019

הערות /הטבות
מינימום  7לילות ,המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ,חצי פנסיון

צימר לזוג350 -

צימר ליחיד280-

על בסיס מקום פנוי

דירת נופש לזוג-
500

דירת נופש ליחיד-
500

ביטול-מול הספק

•
•
•

אינטרנט אלחוטי ללא תשלום  +טלוויזיה בלוין .yes
בדירה יש את כל הצרכים לבישול  :מקרר ,מיקרוגל ,פלטה חשמלית
,קומקום וערכת קפה ותה.
כל אדם נוסף .₪ 100

 10%תוספת לחג סוכות

אלוני צימרים
(צמוד למלונות ים
המלח)

מחיר לחדר350-
ללילה

על בסיס מקום פנוי

הזמנות בטלפון:
052-2622669

תוספת לאדם
נוסף 95-שח
ללילה.

aloni1805@gmail.com

ביטול עד  72שעות ממועד
ההגעה יחויב בלילה ,פחות
מזה יחויב ב 50%-מגובה
ההזמנה.

אינטרנט אלחוטי ללא תשלום  LCD +בלוין .yes
בחדרים יש את כל הכלים לבישול  :מקרר ,מיקרוגל ,פלטה חשמלית ,קומקום קפה
ותה.
בתקופת השהייה אין להזמין אורחים לביקורים במתחם.
לכל חדר יש מרפסת ,אין לעשן בחדרים.
יש אפשרות לארוחת בוקר במסעדה/בית קפה בעין בוקק בתוספת תשלום.
בתקופת השהייה מתבצע שירות ניקיון והחלפת מגבות.

בכל חגי ישראל  ₪ 495ללילה לסינגל.

מלון

מרגוע ערד

מחיר אדם
בחדר זוגי
חדר באמצע
שבוע500 -

מחיר single

המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ,חצי פנסיון (בשבת 3-ארוחות)
חדר באמצע
שבוע400-

הזמנות בטלפון
08-9951222

הזמנות בטלפון
058-7210475
(נועם)

על בסיס מקום פנוי

 המלון נמצא בערד והינו בהשגחת הרב צבי אברהם הכהן  ,כלהמוצרים עדה חרדית ,בשרים קהילות.
 -ירידה עצמאית לים המלח (רכב או תחבורה ציבורית)

חדר בסופ"ש
(שישי-מוצא"ש)-
900

צימרים נאות הכיכר

מחזורי אביב 2019

הערות /הטבות

סוויטה עם
מקלחת148-
חדר עם מקלחת
משותפת לעוד שני
חדרים112-

חדר בסופ"ש
(שישי-מוצא"ש)-
720

חדר עם מקלחת
משותפת לעוד שני
חדרים139-

המחירים אינם לתקופת החגים ותקופת בין הזמנים-לקבלת הצעתמחיר לתקופות אלה ,יש לפנות טלפונית למלון

הצימרים נמצאים בנאות הכיכר ,מרחק של  25דק' נסיעה מחופי עיןבוקק ומרחק  5ק"מ מחוף פרטי.
 המחירים כוללים ארוחת בוקרתוספת ארוחת ערב :צמחונית 49 -שח לאדםבשרית 69-שח לאדם
לפרטים נוספים יש לפנות אל נועם בטלפון 058-7210475

