
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 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

899 ₪רביעי-חמישי11-12/2/15
899 ₪רביעי-חמישי25-26/2/15
699 ₪רביעי-חמישי11-12/2/15
699 ₪רביעי-חמישי25-26/2/15

המחירים הינם לאישה בחדר זוגי

כולל הסעות / טיסות מכל חלקי הארץ

מלון לאונרדו קלאב - אילת | הכל כלול
לאונרדו קלאב אילת הוא מלון מושלם לבילוי משפחתי בו הכל נמצא במקום 

מלון  של  הפינוקים  לצד  והשלווה.  המנוחה  האטרקציות,  הארוחות,  אחד: 

אילת עם ארוח "הכל כלול" עם אוכל משובח וצוות בידור מקצועי, המלון 

מציע לאורחיו אטרקציה מדהימה במיוחד: פארק מים פרטי שהילדים לא 

יוצר את האווירה של  יפסיקו להתלהב ממנו! השילוב של כל האלמנטים 

לאונרדו קלאב, אווירה מרגיעה ומפנקת להורים וחוויה בלתי נשכחת לילדים.

חבילת הנופש כוללת: טיסות הלוך ושוב מנתב"ג או הסעות הלוך ושוב £ 

״גאולה מרצון״, הרצאתה המרתקת של יעל תהלליה פפר, אחת מנשותיו 

במיוחד  סגורה,  בכת  החיים  לתוך  להציץ  נדירה  הזדמנות  רצון.  גואל  של 

של  נשותיו  היו  בה  הנשים  וכל  בישראל,  פה  שחיה  נשים  בכת  כשמדובר 

פפר, שהייתה במשך  יעל  וכלכלית.  מינית  נפשית,  אותן  גבר אחד, שניצל 

14 שנים אחת מעשרות הנשים בכת של גואל רצון, וילדה לו שמונה ילדים, 

חושפת הכל £ ביום רביעי ארוחת ערב במלון £ המופע של נירו לוי - נירו 

לוי, הידוע כ"חפר" גיסנו מרמזור, מנהל דיאלוג עם התדמית שלו כגבר של 

נשים ומדבר על הכול, חושף את הביוגרפיה שלו בהומור עצמי ומנסה לברר 

איך זה שהוא עדיין לבד - מופע מצחיק, סוחף ומרגש על חייו הסוערים של 

.DJ דון ז'ואן מקומי £ מסיבת ריקודים עם

אירוח במלון 'לאונרדו קלאב' באילת

יום האישה 2015יום האישה 2015
נופש לנשים בלבד!

יומיים של גיבוש, כיף הנאה וצחוק
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