אירוח במלון 'לאונרדו קלאב' באילת
מלון לאונרדו קלאב  -אילת | הכל כלול
לאונרדו קלאב אילת הוא מלון מושלם לבילוי משפחתי בו הכל נמצא במקום אחד :הארוחות ,האטרקציות ,המנוחה והשלווה .לצד הפינוקים של מלון
אילת עם ארוח "הכל כלול" עם אוכל משובח וצוות בידור מקצועי ,המלון מציע לאורחיו אטרקציה מדהימה במיוחד :פארק מים פרטי שהילדים לא
יפסיקו להתלהב ממנו! השילוב של כל האלמנטים יוצר את האווירה של לאונרדו קלאב ,אווירה מרגיעה ומפנקת להורים וחוויה בלתי נשכחת לילדים.
חבילת הנופש כוללת :הסעות באוטובוסים מפוארים הלוך ושוב מכל רחבי הארץ  £כניסה חופשית למועדון בריאות ללא הגבלה  £אירוח על בסיס
הכל כלול  -ארוחת בוקר צהריים וערב 3 ,פעמים קפה ועוגה ,בר משקאות חופשי במהלך כל השהייה :שתיה חמה וקרה ,בירה ויין ללא הגבלה £
בהשתתפות :דינה אור ,מוניקה ורדימון ,יענקלה בודו ,קרול פלדמן ,ששי קשת ,ננסי ברנדס ,ליה קניג ואודי רייס
22-25/2/15

ראשון-רביעי

₪ 1,690

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי
כולל הסעות מכל חלקי הארץ

מפגש הכוכבים:
ננסי ברנדס ,ליה קניג ,יעקב בודו וששי קשת

מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה  -עד גמר המלאי
נקודות איסוף :אשדוד  £יבנה  £ראשל"צ  £חולון  £בת ים  £תל אביב  £נתניה
המחירים כוללים הסעות הלוך ושוב אלא אם צויין אחרת  £נקודות האיסוף מותנות במינימום נירשמים  £ט.ל.ח.

להזמנות 03-9623222 :שלוחה  ,2בין השעות .09:00-17:00 :בשעות הערב050-5890270 :

יהודה טריקי

פנטזיה אירנית
אירוח במלון 'לאונרדו פריויליג׳' ים המלח
מלון לאונרדו פריויליג'  -ים המלח | הכל כלול
בין מרחבי הטבע ,על צוק מדהים ביופיו הצופה אל המקום הנמוך ביותר בעולם ,שוכן מלון לאונרדו פריוילג' ים המלח הכל כלול חוויה קולינרית
& ספא .במלון לאונרדו פריוילג' ים המלח (לשעבר לאונרדו ים המלח) מאמינים כי בחופשה טובה לא מתפשרים על איכות  -בחופשה הזו תיהנו
מקולינריה במיטבה ומפינוקי ספא הכלולים במחיר החופשה .אוצרותיו הטבעיים ההיסטוריים של ים המלח ,בשילוב היוקרה והנוחות שבמתקני
המלון ,יעניקו לכם כל מה שטוב ובריא לגוף ולנפש .על המרפסת הצופה אל המדבר והים או במתחם הספא המפנק ,תוכלו ליהנות מכל העולמות
ומהחופשה עליה תמיד חלמתם.
חבילת הנופש כוללת :הסעות באוטובוסים מפוארים הלוך ושוב מכל רחבי הארץ  £אירוח על בסיס ״הכל כלול״  -ארוחות בוקר ,צהריים וערב3 ,
פעמים  £קפה ועוגה ,בר משקאות חופשי במהלך כל השהייה :שתייה חמה וקרה ,בירה ויין ללא הגבלה  £חפלה פרסית עם הזמר ענאייט ולהקתו -
היישר מלוס אנג'לס  £חפלה פרסית עם הזמר פיימן ולהקתו  £חפלה פרסית עם הזמר סיאווש ולהקתו  £חפלה פרסית עם הזמר קמראן ולהקתו
 £חפלה פרסית עם הזמר דריוש פכרי ולהקתו  £חפלה פרסית עם הזמר אימן ולהקתו  £תוכנית עשירה ומגוונת במהלך היום  £כניסה לספא חופשי
ללא הגבלה.
15-18/3/15

ראשון-רביעי

₪ 1,599

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי
כולל הסעות מכל חלקי הארץ

מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה  -עד גמר המלאי
נקודות איסוף :אשדוד  £יבנה  £ראשל"צ  £חולון  £בת ים  £תל אביב  £נתניה
המחירים כוללים הסעות הלוך ושוב אלא אם צויין אחרת  £נקודות האיסוף מותנות במינימום נירשמים  £ט.ל.ח.

להזמנות 03-9623222 :שלוחה  ,2בין השעות .09:00-17:00 :בשעות הערב050-5890270 :

יהודה טריקי

אירוח במלון 'לאונרדו קלאב' באילת
מלון לאונרדו קלאב  -אילת | הכל כלול
לאונרדו קלאב אילת הוא מלון מושלם לבילוי משפחתי בו הכל נמצא במקום
אחד :הארוחות ,האטרקציות ,המנוחה והשלווה .לצד הפינוקים של מלון
אילת עם ארוח "הכל כלול" עם אוכל משובח וצוות בידור מקצועי ,המלון
מציע לאורחיו אטרקציה מדהימה במיוחד :פארק מים פרטי שהילדים לא
יפסיקו להתלהב ממנו! השילוב של כל האלמנטים יוצר את האווירה של
לאונרדו קלאב ,אווירה מרגיעה ומפנקת להורים וחוויה בלתי נשכחת לילדים.
חבילת הנופש כוללת :הסעות באוטובוסים מפוארים הלוך ושוב מכל רחבי
הארץ  £כניסה חופשית למועדון בריאות  -ללא הגבלה  £אירוח על בסיס
הכל כלול .קפה ועוגה בכל יום אחה"צ  £כיבוד כל ערב במהלך ההופעה £
'מסעודה מגוייסת לצוק איתן'  -קטעים חדשים עם השחקנית הדגולה
יהודית אנושי והסטנדפיסט הבדרן יוסף מימון  £חפלה טריפולטאית עם
שלומי נעים ושרה מיימוני  £חפלה טריפולטאית עם שימי רון ולהקתו £
חפלה טריפולטאית עם בני ברדא ולהקתו  £חפלה טריפולטאית עם קובי
ראובן ולהקתו.
15-18/2/15

ראשון-רביעי

₪ 1,390

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי
כולל הסעות מכל חלקי הארץ

מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה  -עד גמר המלאי
נקודות איסוף :אשדוד  £יבנה  £ראשל"צ  £חולון  £בת ים  £תל אביב  £נתניה
המחירים כוללים הסעות הלוך ושוב אלא אם צויין אחרת  £נקודות האיסוף מותנות במינימום נירשמים  £ט.ל.ח.

להזמנות 03-9623222 :שלוחה  ,2בין השעות .09:00-17:00 :בשעות הערב050-5890270 :

יהודה טריקי

סעודת יתרו
אירוח במלון 'לאונרדו פריויליג׳' ים המלח
מלון לאונרדו פריויליג'  -ים המלח | הכל כלול
בין מרחבי הטבע ,על צוק מדהים ביופיו הצופה אל המקום הנמוך ביותר בעולם ,שוכן מלון לאונרדו פריוילג' ים המלח הכל כלול חוויה קולינרית
& ספא .במלון לאונרדו פריוילג' ים המלח (לשעבר לאונרדו ים המלח) מאמינים כי בחופשה טובה לא מתפשרים על איכות  -בחופשה הזו תיהנו
מקולינריה במיטבה ומפינוקי ספא הכלולים במחיר החופשה .אוצרותיו הטבעיים ההיסטוריים של ים המלח ,בשילוב היוקרה והנוחות שבמתקני
המלון ,יעניקו לכם כל מה שטוב ובריא לגוף ולנפש .על המרפסת הצופה אל המדבר והים או במתחם הספא המפנק ,תוכלו ליהנות מכל העולמות
ומהחופשה עליה תמיד חלמתם.
חבילת הנופש כוללת :הסעות באוטובוסים מפוארים הלוך ושוב מכל רחבי הארץ  £כניסה חופשית למועדון בריאות  -ללא הגבלה  £אירוח על בסיס
הכל כלול  £הופעת 'רברביה' עם אולאד שנישן  £חפלה טוניסאית עם אברהם ברדא ולהקתו  £חפלה טוניסאית עם רובי חן ולהקתו  £חפלה עם
כוכב הטלויזיה הטוניסאית שלום בוחניק  £חפלה טוניסאית עם בני ברדא ולהקתו  £חפלה טוניסאית עם שלומי עמיאל ולהקתו
1-4/2/15

ראשון-רביעי

₪ 1,599

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי
כולל הסעות מכל חלקי הארץ

מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה  -עד גמר המלאי
נקודות איסוף :אשדוד  £יבנה  £ראשל"צ  £חולון  £בת ים  £תל אביב  £נתניה
המחירים כוללים הסעות הלוך ושוב אלא אם צויין אחרת  £נקודות האיסוף מותנות במינימום נירשמים  £ט.ל.ח.

להזמנות 03-9623222 :שלוחה  ,2בין השעות .09:00-17:00 :בשעות הערב050-5890270 :

יהודה טריקי

