
מחיר אדם בחדרמלון
זוגי

הערות /הטבות2021סתיומחזוריsingleמחיר
פנסיוןחצימע"מ,וכולליםבשקליםהמחיריםלילות,7מינימום

אואזיס

הזמנות בטלפון:
08-6688089

אצל עדה
ימים א'-ה'

09:00-16:00

ביום, כיבוד ושתייה חמה וקרהכניסה חינם לספא, תשורה ביום ההגעה, קפה ועוגה  פעם37567022.08-05.09

כושר, סאונות, בריכת מי יםמתחדש  בסולריום, עיתון על בסיס עיתון פנוי בקבלה, חדר

המלח, ג'קוזי, חמאם טורקי, שירותי אינטרנט חינם .

בלבד.אשראיבכרטיסתשלומים4●

במחזורי האגודה.יכובדו הזמנות במחירי האגודה על בסיס מקום פנוי  שלא●

.ישירות במלוןההזמנה תעשה

חדרי סינגל – כמות מוגבלת.●

₪.150לאדםללילה,6-8/9לילות)2(השנהראשחגים:●

.100₪-לאדםללילה,20-29/9לילות)9(סוכות

37567005.09-19.09
ראש השנה וכיפור

40072019.9-03.10
סוכות

40072003.10-17.10

40072017.10-31.10

38569031.10-14.11

ספא קלאב

הזמנות בטלפון:
08-6688089

אצל עדה
ימים א'-ה'

09:00-16:00

ביום, כיבוד ושתייה חמה וקרהכניסה חינם לספא, תשורה ביום ההגעה, קפה ועוגה  פעם41073022.08-05.09

כושר, סאונות, בריכת מי יםמתחדש  בסולריום, עיתון על בסיס עיתון פנוי בקבלה, חדר

המלח, ג'קוזי, חמאם טורקי, שירותי אינטרנט חינם .

בלבד.אשראיבכרטיסתשלומים4●

במחזורי האגודה.יכובדו הזמנות במחירי האגודה על בסיס מקום פנוי  שלא●

.ישירות  במלוןההזמנה תעשה

חדרי סינגל – כמות מוגבלת.●

₪.180לאדםללילה,6-8/9לילות)2(השנהראשחגים:●
שח.120לאדםללילה,20-29/9לילות)9(סוכות

41073005.09-19.09
ראש השנה וכיפור

43578019.9-03.10
סוכות

43578003.10-17.10

43578017.10-31.10

42075031.10-14.11



מחיר אדם בחדרמלון
זוגי

הערות /הטבות2021סתיומחזוריsingleמחיר
פנסיוןחצימע"מ,וכולליםבשקליםהמחיריםלילות,7מינימום

ישרוטל ים המלח

מח' הזמנות ישרוטל
טל:

08-6387700
ימי א' – ה'

בשעות:
09.00-18:00

הגופרית, כניסה חינםעיתון יומי לכל חדר, סלסלת פירות אחת לשבוע, כניסה לבריכות22.08-05.09אין הקצאהאין הקצאה
פעם אחת ביום באופן מרוכז, קפה ועוגהלספא, כיבוד בסולריום המלון פעם אחת ביום

.ובשעה מוגדרת
בלבד.אשראיבכרטיסוהצמדהריביתללאתשלומים4●
זוגי.בחדראדםשלממחירהמחה20%יקבלבחדרשלישימבוגר●
.15%שלהנחהעםמחירוןלפיחדריםלסוגיתוספת●
ומחירון המלון,חדר לקרוב משפחה על בסיס מקום פנוי לפי מחזור מכירות●

הנחה.15%מינוס
המחירוןממחירהנחה15%ב-יהיוהמחזוריםבמסגרתשאינםתאריכים●

התקף למועד ההזמנה.
ללילה.לחדר650₪–6-9/9לילות)3(השנהראשחגים:●

ללילה.לחדר600₪–20-28/9לילות)8(סוכות
ניתן להגיע בשבת במחירי האגודה●
האגודה.תוספת לחבר אגודה המעוניין לצרף בחדרו בן/בת זוג – במחירי●

600102005.09-19.09
ראש השנה וכיפור

600102019.9-03.10
סוכות

600102003.10-17.10

600102017.10-31.10

600102031.10-14.11

ישרוטל-גנים

מח' הזמנות ישרוטל
טל:

08-6387700
ימי א' – ה'

בשעות:
09.00-18:00

לספא, כיבוד בסולריום המלון פעםעיתון יומי לכל חדר, סלסלת פירות אחת לשבוע, כניסה חינם22.08-05.09אין הקצאהאין הקצאה
, ניתן להגיע בשבת במחירימוגדרת, קפה ועוגה פעם אחת ביום באופן מרוכז ובשעהאחת ביום
האגודה
בלבד.אשראיבכרטיסוהצמדהריביתללאתשלומים4●
האגודה.תוספת לחבר אגודה המעוניין לצרף בחדרו בן/בת זוג – במחירי●
15%מינוסהמלון,ומחירוןמכירותמחזורלפיפנוימקוםבסיסעלמשפחהלקרובחדר●

הנחה.
למועדהתקףהמחירוןממחירהנחה15%ב-יהיוהמחזוריםבמסגרתשאינםתאריכים●

ההזמנה.
זוגיבחדרמבוגראדםממחירהנחה20%יקבלבחדרשלישימבוגר●

דלקס).חדר–מבוגרים3ל-גדולחדר(חייב
גןחדרללילה90₪גו'ניור)סטודיו,לקס,(דהפנוימקוםבסיסעלחדריםלסוגיתוספת●

ללילה.600₪סוויטהללילה,200₪
ללילה.לחדר550₪–6-9/9לילות)3(השנהראשחגים:●

ללילה.לחדר500₪–20-28/9לילות)8(סוכות

50585905.09-19.09
ראש השנה וכיפור

50585919.9-03.10
סוכות

50585903.10-17.10

50585917.10-31.10

50585931.10-14.11



מחיר אדם בחדרמלון
זוגי

הערות /הטבות2021סתיומחזוריsingleמחיר
פנסיוןחצימע"מ,וכולליםבשקליםהמחיריםלילות,7מינימום

דניאל

הזמנות בטלפון
9297כוכבית

ימים א'-ה'
08:30-18:00

יום ו'
08:30-13:00

חודשים אוקטובר,
נובמבר

498

חודש ספטמבר
480

חודשים אוקטובר,
נובמבר

845

חודש  ספטמבר
815

סלסלת פירות פעם בשבוע,כניסה חינם לספא ולחדר כושר, סאונות, בריכת מי ים המלח,22.08-05.09
במרוכז בשעה מוגדרת, כניסהכיבוד פעם אחת ביום בסולריום, קפה ועוגיות פעם ביום

על בסיסי עיתון פנוי בקבלה,לבריכת הגופרית ללא תשלום אך בתאום מראש, עיתון יומי
שירותי אינטרנט בחינם.

בלבד.אשראיבכרטיסהצמדהוללאריביתללאתשלומים4●
מבוגר.ממחיר50%הורים:בחדרילד●
לחדר.ללילה50₪מרפסתעםלחדריםתוספת●
מינימוםללילהלחדר250₪שלתוספתישלם–בלבדשבועלסוףשיגיעאורח●

לילות.2
שעות72מ-פחותאחד,בלילהיחויבההגעהטרםשעות72עדמשבועביטול●

יחויב בשני לילות.
בסיסעלהשנהכללאורךהנחה15%יינתנוהשנה–לכלהחבריםלכלהטבה●

מקום פנוי, לפי מחזור ומחירון המלון.
)לילות8(סוכותלחדר,ללילה6-9/9-500₪לילות)3(השנהראשחגים:●

לחדר.ללילה20-28/9-300₪

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11

דיוויד ים המלח
הזמנות בטלפון

08-6591111
2166כוכבית

ימים א'-ה'
09:30–17:00

יום ו'
09:30–14:30

חדרים באגף ריזורט

460

וארוחת-לינה385
בוקר

חדרים באגף ריזורט

770

וארוחת-לינה670
בוקר

יםמיבריכתויבשה,רטובהסאונותכושר,חדרבספא,טיפוליםעלהנחה10%לספא,חינםכניסה22.08-05.09
16:00-20:00השעותביןקלהועוגה/שתיהקפהלגופרית,ליוםאחתחופשיתכניסהג'קוזי,המלח,

פירות לחדר פעם בשבוע, שירותירק בלובי של המלון, עיתון יומי ללא תשלום לכל חדר, צלחת
אינטרנט- כלול במחיר, כיבוד ושתיה מתחדש בסולריום.

בלבד.אשראיבכרטיסריביתללאתשלומים6
במחזורי האגודה.יכובדו הזמנות במחירי האגודה על בסיס מקום פנוי שלא●
₪.30–תינוקמבוגר,ממחירהנחה2-1250%בגיליםילדים●
שעות72מ-פחותבלילה,יחויבלמלוןהגעתוטרםשעות72עדמשבועשיבטלאורח●

לילות.2-ביחויב
מלאיםביטולדמימכןלאחרביטול,דמיללאהגעתומועדלפניימים10עדביטול:חגים●

על כל הלילות המוזמנים.
ללילה.לחדר150₪–פרימיוםלאגףתוספת●
–20-28/9לילות)8(סוכותלאדם,ללילה350₪–6-9/9לילות)3(השנהראשחגים:●

לאדם.ללילה250₪
ניתן להגיע בשבת ולעזוב בליל שבת ללא תוספת שבת.

המלון.ממחירהנחה12%יקבלמשפחתועבורחדרשיזמיןאורח●

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11



מחיר אדם בחדרמלון
זוגי

הערות /הטבות2021סתיומחזוריsingleמחיר
פנסיוןחצימע"מ,וכולליםבשקליםהמחיריםלילות,7מינימום

הוד המדבר
*על הים*

הזמנות בטלפון:
08-6688200/1/44

ימים א-ה
8:30-17:00

8:30-14:00ו'ימי

כרגע המלון בשיפוץ,
אנא התעדכנו לגבי
מועד פתיחתו מול

המלון

9,10,11חודשים

650

12חודשים

580

9,10,11חודשים

1160

12חודשים

800

בחדר+ מכונת אספרסו,כניסה חינם לספא + גופרית ללא חיוב, ערכת שתיה חמה22.08-05.09
אופניים לרכיבה עצמיתבסולריום פירות/קרטיבים/ שתיה קרה וחמה,   אינטרנט חינם,

צלחת פירות או עוגיותבתמורה לפיקדון, שובר אחד לאדם לקפה ועוגה לאורך השהייה,
בחדר.חלוקחיוב,ללאבחו"ליעדים60ל-שיחותההגעה,ביום

בלבד.אשראיבכרטיסהצמדהוללאריביתללאתשלומים3●
לאדם180₪לילות)8(20-28/9סוכות,6-9/9לילות)3(השנהראשחגים:●

השיא.עונתמחיריעלהתוספתלילות,10מינימוםהזמנהבחגיםללילה,
14מ-פחותהאירוח,מועדלפנילילות14מ-פחותאחדבלילהחיובביטול:●

noב-אולילות showמוצדקת.סיבהישכןאםאלאמלאחיוב
ללילה.300₪תוספתמשפחתיחדר●

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11

לוט
*על הים*

הזמנות בטלפון:
08-6689200

ימים א'-ה'
09:00-17:00

יום ו'
09:00-14:00

1/9-30/11חודש

490

1/7-31/8חודש

450

1/9-30/11חודש

800

1/7-31/8חודש

750

ים המלח, בריכה, חוף ים פרטי,כניסה חינם לספא, סאונה, ג'קוזי, בריכה מחוממת של מי22.08-05.09
פעם ביום ושתיה מתחדשחדר כושר, סלסלת פירות לחדר אחת במהלך השהייה, כיבוד

בסולריום, שירותי אינטרנט חינם (כולל בחדרים).
ריבית.ללאשוויםתשלומים4●
יכובדו הזמנות במחירי האגודה על בסיס מקום פנוי.●
לילות.14שהייהמינימום●
)לילות10(סוכות,6-9/9לילות)3(השנהראשלאדם,ללילה200₪חגתוס'●

20-30/9.
מועדלפנייום14מפחותהזמנהביטולעלייגבואחדלילהבגובהביטולדמי●

מלוא הלילותההגעה, אורחים שיאלצו לעזוב לפני תום השהות ישלמו את
שהוזמנו מראש.

8מרפסת,/בריכהליםפונהמ'32)-500₪(בחג325₪דלקסלחדרתוס'●
מרפסת/בריכהליםפונהמ'47)-800₪(בחג425₪סטודיולחדר,תוס'מ'
אספרסו.ומכונתגדולרחצהחדרמ'.9

לא בכל החדרים הללו ניתן להפריד מיטות.
לכניסה.לאדם40₪בעלותלגופריתכניסה●

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11



מחיר אדם בחדרמלון
זוגי

הערות /הטבות2021סתיומחזוריsingleמחיר
פנסיוןחצימע"מ,וכולליםבשקליםהמחיריםלילות,7מינימום

לאונרדו קלאב
*על הים*

(לשעבר גולדן טוליפ
קלאב ים המלח,

נירוונה)

מרכז הזמנות:
03-6213323
ימים א'-ה'

09:00-17:00
09:00-12:00ו'ימי

477954
סלסלתספא,טיפוליעלהנחה10%כושר,חדרגופרית,בריכותלספא,חינםכניסה!!!כלולהכל22.08-05.09

ביום, עיתון יומי לכל חדר, בקבוקפירות בחדר פעם בשבוע, קפה ועוגה או שתיה קרה פעם אחת
אינטרנט חינם.מים גדול יומי לחדר, כיבוד פעם ביום בסולריום, שירותי

דלקס.חדרמחייב2+זוגללילה,לחדר94₪דלקסלחדרתוס'●
בלבד.אשראיבכרטיסהצמדהוללאריביתללאתשלומים4●
זוגי.בחדרמבוגרממחיר50%הורים:בחדרילד●
–לילות)8(סוכות,5-8/9–לילות)3(השנה,ראשללילהלאדם205₪חגתוספת●

19-27/9
יחויבו-שעות72מ-פחותבלילה,יחויבו-ההגעהטרםשעות72עדמשבועביטולים:●

אומרתזאתמלאחיובהינוהחיובמזהפחותלילות7עדלבטלניתן–חגיםלילות,2ב-
לילות.7

לילות2יתארחובאםהמלוןממחירי20%שלמהנחהייהנושמצטרפיםהמשפחהבני●
ויותר.

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11

לאונרדו פלאזה
(לשעבר לאונרדו
פריווילג', מוריה
קלאסיק, נובוטל)

מרכז הזמנות:
03-6213323
ימים א'-ה'

09:00-17:00
09:00-12:00ו'ימי

412701
סלסלתספא,טיפוליעלהנחה10%כושר,חדרגופרית,בריכותלספא,חינםכניסה22.08-05.09

ביום, עיתון יומי לכל חדר,פירות בחדר פעם בשבוע, קפה ועוגה או שתיה קרה פעם אחת
שירותי אינטרנט חינם.בקבוק מים גדול יומי לחדר, כיבוד פעם ביום בסולריום,

בלבד.אשראיבכרטיסהצמדהוללאריביתללאתשלומים4●
זוגי.בחדרמבוגרממחיר50%הורים:בחדרילד●
8(סוכות,5-8/9–לילות)3(השנה,ראשללילהלאדם205₪חגתוספת●

19-27/9–לילות)
שעות72מ-פחותבלילה,יחויבו-ההגעהטרםשעות72עדמשבועביטולים:●

חיובהינוהחיובמזהפחותלילות7עדלבטלניתן–חגיםלילות,2ב-יחויבו-
לילות.7אומרתזאתמלא

יתארחובאםהמלוןממחירי20%שלמהנחהייהנושמצטרפיםהמשפחהבני●
ויותר.לילות2

כולל שובר לארוחת צהרים פעם אחת בשהייה ,לא בחגים.●

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11



מחיר אדם בחדרמלון
זוגי

הערות /הטבות2021סתיומחזוריsingleמחיר
פנסיוןחצימע"מ,וכולליםבשקליםהמחיריםלילות,7מינימום

הרודס ים המלח
*על הים*

(לשעבר לאונרדו
פלאז'ה)

מרכז הזמנות:
03-6213323
ימים א'-ה'

09:00-17:00
09:00-12:00ו'ימי

530900
בחדרפירותסלסלתספא,טיפוליעלהנחה10%כושר,חדרגופרית,בריכותלספא,חינםכניסה22.08-05.09

יומי לכל חדר, בקבוק מים גדול יומיפעם בשבוע, קפה ועוגה או שתיה קרה פעם אחת ביום, עיתון
לחדר, כיבוד פעם ביום בסולריום, שירותי אינטרנט חינם.

בלבד.אשראיבכרטיסהצמדהוללאריביתללאתשלומים4●
זוגי.בחדרמבוגרממחיר50%הורים:בחדרילד●
–לילות)8(סוכות,5-8/9–לילות)3(השנה,ראשללילהלאדם205₪חגתוספת●

19-27/9
יחויבו-שעות72מ-פחותבלילה,יחויבו-ההגעהטרםשעות72עדמשבועביטולים:●

אומרתזאתמלאחיובהינוהחיובמזהפחותלילות7עדלבטלניתן–חגיםלילות,2ב-
לילות.7

לילות2יתארחובאםהמלוןממחירי20%שלמהנחהייהנושמצטרפיםהמשפחהבני●
ויותר.

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11

לאונרדו אין ים המלח
(לשעבר טוליפ אין, עין

בוקק)

מרכז הזמנות:
03-6213323
ימים א'-ה'

09:00-17:00
09:00-12:00ו'ימי

333567
פעם בשבוע, קפה ועוגה או שתיה קרהכניסה לספא במלון לאונרדו פלאזה , סלסלת פירות בחדר22.08-05.09

לחדר, כיבוד פעם ביום בסולריום,פעם אחת ביום, עיתון יומי לכל חדר, בקבוק מים גדול יומי
החיבור).התחברות לאינטרנט – תשלום עבור הצריכה בלבד (לא עבור

בלבד.אשראיבכרטיסהצמדהוללאריביתללאתשלומים4●
זוגי.בחדרמבוגרממחיר50%הורים:בחדרילד●
–לילות)8(סוכות,5-8/9–לילות)3(השנה,ראשללילהלאדם205₪חגתוספת●

19-27/9
יחויבו-שעות72מ-פחותבלילה,יחויבו-ההגעהטרםשעות72עדמשבועביטולים:●

אומרתזאתמלאחיובהינוהחיובמזהפחותלילות7עדלבטלניתן–חגיםלילות,2ב-
לילות.7

ללילה.לאדם29₪שלבזיכוי)BBׂ(בוקרוארוחתלינהבסיסעלחדרלהזמיןניתן●
לילות2יתארחובאםהמלוןממחירי20%שלמהנחהייהנושמצטרפיםהמשפחהבני●

ויותר.

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11



מחיר אדם בחדרמלון
זוגי

הערות /הטבות2021סתיומחזוריsingleמחיר

פנסיוןחצימע"מ,וכולליםבשקליםהמחיריםלילות,7מינימום

המלחיםVERTמלון
(לשעבר קראון פלאזה

ים המלח)
*על הים*

הזמנות בטלפון
03-5390801
ימים א'-ה'

10:00-16:00

552

בחגיםתוספת35%

936

בחגיםתוספת35%

ג'קוזי, כניסה לבריכת הגופריתכניסה חינם לספא, חדר כושר, סאונות, בריכות מי ים המלח,22.08-05.09
כיבודלמלווים),לאאגודהלחברי(רקהשהייהבמהלךאחתפעם–ויותרלילות7למתארחים

שירותי האינטרנט בחינם.ושתיה בסולריום פעם ביום, סלסלת פירות אחת לשבוע,
הצמדה.וללאריביתללאתשלומים4

חדרים נוספים למשפחה/חברים – עפ"י מחירון רשמי של המלון.●
.זוגיבחדראדםממחיר50%-לילדמחיר●

מראש.בהזמנהלחדרללילה88₪–(דלקס)מרפסתעםלחדרתוס'●
האגודה.יכובדו הזמנות במחיר האגודה על בסיס מקום פנוי שלא במחזורי●
קצרבזמןשיעשהביטולההגעה!!תאריךלפניימים7להודיעחייביםהגעהביטולעל●

לחדר).500₪(ביטולבדמיהאורחיחויביותר
שח117בתוספתבמוצ"שעזיבההשבת,צאתלאחרכשעתייםחדריםשבת:קבלת●

לחדר.
20-28/9–לילות)8(סוכות,6-8/9לילות)2(השנהראשחגים:●
לכך.מלון ללא עישון בחדרים כולל מרפסות ,רק בשטחים המיועדים●

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11

רויאל
טלפון להרשמה במלון:

08-6688555
08-6688515/6/7

ניתן להירשם גם במייל
ימי א'-ד'

09:30-17:30

יום ה'
09:30-19:00

יום ו'
09:30-15:00

510

בחגיםתוספת30%

890

בחגיםתוספת30%

ליום,לאדםשח100משלבתוספתVIPספאלמתחםכניסהרויאל,לספאחינםכניסה22.08-05.09
לגופרית פעם ביום, כיבוד ושתיהחדר כושר, סאונות, בריכת מי ים המלח, ג'קוזי, כניסה

במלון-פעם ביום בלוביקרה וחמה כולל קרח וחלב מתחדש בסולריום, עוגה וקפה/מיצים
בקבלהעיתוןבהגעה,לשהייהאחתפעםפירותסלסלת,16:00-18:00השעותביןהמלון

במחירי אגודה על בסיס מקום– כל הקודם זוכה , שרותי אינטרנט בחינם, יכובדו הזמנות
פנוי שלא במחזורי האגודה.

בלבד.אשראיבכרטיסיהצמדהוללאריביתללאתשלומים4

לילות)8(20-28/9סוכותלילות),2(6-8/9השנהראשחגים:●
כניסה לחדרים חצי שעה לאחר צאת החג.

●dariar@royal-deadsea.co.ilהמייל)דרךגםלהירשם(ניתן

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11

mailto:dariar@royal-deadsea.co.il


מחיר אדם בחדרמלון
זוגי

הערות /הטבות2021סתיומחזוריsingleמחיר
פנסיוןחצימע"מ,וכולליםבשקליםהמחיריםלילות,7מינימום

מילוס
*על הים*

הזמנות בטלפון:
רשת אורכידאה

2505*

ימים א-ה
9:00-18:00

9,10,11חודשים

650

12חודשים

580

9,10,11חודשים

1160

12חודשים

800

מכונת אספרסו, בסולריוםכניסה חינם לספא + גופרית ללא חיוב, ערכת שתיה חמה בחדר+22.08-05.09
לרכיבה עצמית בתמורהפירות/קרטיבים/ שתיה קרה וחמה,   אינטרנט חינם,  אופניים
פירות או עוגיות ביוםלפיקדון, שובר אחד לאדם לקפה ועוגה לאורך השהייה, צלחת

בחדר.חלוקחיוב,ללאבחו"ליעדים60ל-שיחותההגעה,
בלבד.אשראיבכרטיסהצמדהוללאריביתללאתשלומים3●
לאדם180₪לילות)8(20-28/9סוכות,6-9/9לילות)3(השנהראשחגים:●

השיא.עונתמחיריעלהתוספתלילות,10מינימוםהזמנהבחגיםללילה,
לילות14מ-פחותהאירוח,מועדלפנילילות14מ-פחותאחדבלילהחיובביטול:●

noב-או showמוצדקת.סיבהישכןאםאלאמלאחיוב

05.09-19.09
ראש השנה וכיפור

19.9-03.10
סוכות

03.10-17.10

17.10-31.10

31.10-14.11

אכסניה  המקום הנמוך
בעולם

הזמנות בטלפון
058-7210475

(נועם)

חדר עם מקלחת
משותפת לעוד שני

בכל השנה223חדרים-

עיןמחופינסיעהדק'25שלמרחקהכיכר,בנאותנמצאים-הצימרים
בוקק .

₪)55בוקרארוחת(עלותבוקרארוחתכולליםלאהמחירים-



מחיר אדם בחדרצימר
זוגי

הערות /הטבות2021סתיומחזוריsingleמחיר

מע"מוכולליםבשקליםהמחיריםלילות,7מינימום

דרורי צימרים

הזמנות בטלפון
054-4629145

350לזוג-צימר

500לזוג-נופשדירת

280ליחיד-צימר

דירת נופש
500ליחיד-

על בסיס מקום פנוי

ביטול-מול הספק

לחגתוספת10%

.yesבלויןטלוויזיה+תשלוםללאאלחוטיאינטרנט●
חשמלית ,קומקום וערכתבדירה יש את כל הצרכים לבישול : מקרר ,מיקרוגל, פלטה●

קפה ותה.
₪.100נוסףאדםכל●

אלוני צימרים-
נווה זוהר

(צמוד למלונות ים
המלח)

הזמנות בטלפון:
052-2622669

390-לבודדצימר

תוספת לאדם או ילד
ללילה.שח145נוסף-

על בסיס מקום פנוי
aloni1805@gmail.com

ביטול עד שבוע ממועד ההגעה 
יחויב בלילה, פחות מזה יחויב

.ההזמנהמגובה50%ב-

.yesבלויןLCD+תשלוםללאאלחוטיאינטרנט●

חשמלית, קומקום קפה ותה.בחדרים יש את כל  הכלים לבישול : מקרר ,מיקרוגל, פלטה●

בתקופת השהייה אין להזמין אורחים לביקורים במתחם.●

לכל חדר יש מרפסת, אין לעשן בחדרים.●

ימים.4כלניקיוןשירותמתבצעהשהייהבתקופת●

ללילהלחדר245₪חגתוספת●

מלוא הלילות שהוזמנו מראשחבר  אגודה אשר יאלץ לעזוב לפני תום השהות, ישלם את●
ולא תהיה אפשרות להכניס בן משפחה או חבר.

mailto:aloni1805@gmail.com%20%20


כל המתקנים בכל בתי המלון והצימרים יפעלו על פי הנחיות התו הסגול והממשלה באותה העת !!!

בלבד .לידיעת החברים: כניסה לחוף קליה ללא תשלום לחברי אגודה

בנושא צימרים נוספים ניתן לפנות:

052-2114606לכרמית:

054-4714979למוטי:


