
מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

שבת הילולה - של רבי יעקב אבוחצירא זיע"א
אירוח במלון 'רימונים שלום' - ירושלים

549 ₪שישי-מוצ״ש9-10/1/15
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

מלון רימונים שלום - ירושלים | פנסיון מלא
צבעים וצלילים, טעמים וניחוחות מתערבבים זה בזה במלון רימונים 'השלום', מלון בירושלים על מורדות הרי ירושלים. המלון ממוקם בשכונת בית וגן, 

על גבעה יפהפייה בין ציר הרצל לציר בגין. מיקום גבוה זה - גבוה גם ביחסית לשאר ירושלים - מוצא ביטוי בנופי העיר הנשקפים מחלונותיו הפנורמיים 

של המלון, ומספקים רקע לנופש ירושלמי מסוגנן. אתרים היסטוריים ותיירותיים בקרבת המלון כוללים ביניהם את "יד ושם", הר הרצל ושכונת עין 

כרם הציורית.

חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס פנסיון מלא £ סעודות שבת בהשתתפות הפייטן ר' דוד מויאל.



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

נופש קסום ומיוחד כולל טיולים
אירוח במלון 'רות רימונים' - צפת

949 ₪ראשון-רביעי25-28/1/15
949 ₪ראשון-רביעי22-25/2/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

מלון רות רימונים - צפת | חצי פנסיון
בין סמטאות מושבת האמנים המתפתלות ניצב חאן טורקי עתיק, משומר ונדיר ביופיו - מלון רות רימונים. מלון בוטיק קסום המחבר בין השלווה של 

ההווה לקסמי העבר, בתוך אווירת המיסטיקה והטבע של צפת. מקום לפסק זמן מהיומיום, מקום לתת לנשמה לנשום, מלון בצפת בו נופים, טבע, 

אמנות, רוחניות וטיפולי ספא נטווים זה בזה בהרמוניה.

חבילת הנופש כוללת: הסעות באוטובוס הלוך ושוב £ אירוח על בסיס חצי פנסיון £ מדריכים צמודים לטיולים לפי פירוט £ ערב עם אומן אורח + 

שירי ארץ ישראל £ הרצאה מרתקת על קבלה £ פעם אחת קפה ועוגה במהלך הנופש £ כניסה לספא חופשית הכולל: חדר כושר, סאונה רטובה 

ויבשה, פינת חליטת תה £ יום ראשון - טיול בגליל העליון עם מדריך מוסמך במסלול: חורפיש, ביריה ראש פינה וחצור הגלילית £ יום שני - הרצאה 

על קבלה עם קפה ועוגה £ יום שלישי - סיור רגלי מודרך ע"י מספר סיפורים בסמטאות העיר העתיקה בשילוב עם סיור גלריות £ יום רביעי - טיול 

בגליל המערבי עם מדריך מוסמך במסלול: עכו - סיור בסמטאותיה הציוריות של עכו הקסומה, בצבעיו וניחוחותיו העזים של שוק התבלינים, רכס 

הסולם במערת קשת, וביקור בפארק גורן לתצפית על נחל כזיב ומבצר המונפורט.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

נופש קסום הגליל המערבי
אירוח במלון 'קרלטון המחודש' בנהריה

942 ₪ראשון-רביעי4-7/1/15
729 ₪חמישי-מוצ״ש8-10/1/15
942 ₪ראשון-רביעי1-4/2/15
729 ₪חמישי-מוצ״ש5-7/2/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

מלון קרלטון המחודש - נהריה | חצי פנסיון
המלון השוכן בלב שדרות הגעתון ומקומות הבילוי המרכזיים בעיר וממוקם מרחק הליכה משפת הים והטיילות החדשות של נהריה. המלון מציע 

לאורחיו 200 חדרי אירוח בעיצוב מודרני המעניקים חווית אירוח של נוחות, נינוחות ושלווה.

חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס חצי פנסיון.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

נופש קסום בטבריה
אירוח במלון 'לאונרדו' בטבריה

754 ₪חמישי-מוצ״ש1-3/1/15
793 ₪ראשון-רביעי4-7/1/15
793 ₪ראשון-רביעי1-4/2/15
754 ₪חמישי-מוצ״ש5-7/2/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

מלון לאונרדו - טבריה | חצי פנסיון
מלון לאונרדו טבריה שעל שפת הכנרת מבטיח חופשה במיקום קלאסי, בין העיר השוקקת לטבע הפראי. מיקומו הנפלא של המלון מאפשר לכם 

לצאת לטיולים קצרים בגליל העליון והתחתון, לבקר במרכזים קדושים שונים וליהנות מרצועת חוף שקטה ופרטית עבורכם.

מלון לאונרדו טבריה הוא פינת חמד אמיתית שתאפשר לכם להירגע, לנקות את הראש ולחוות חופשה חלומית בצבעי הירוק של הטבע והכחול של 

הכנרת. מלון לאונרדו טבריה מציע חופשה שלווה ורגועה לחופי הכנרת.

חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס חצי פנסיון.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

נופש קסום בעכו
אירוח במלון 'חוף התמרים' בעכו

849 ₪ראשון-רביעי11-14/1/15
849 ₪ראשון-רביעי18-21/1/15
780 ₪חמישי-מוצ״ש29-31/1/15

780 ₪חמישי-מוצ״ש12-14/2/15*
849 ₪ראשון-רביעי15-18/2/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

מלון חוף התמרים - עכו | חצי פנסיון
מלון חוף התמרים משלב בצורה נפלאה בין אווירה חמימה של מלון קטן יחסית לבין חוויות נופש מגוונות שקשה למצוא גם במלונות ענק ברחבי 

העולם. חדרי המלון המעוצבים בקווים שקטים ונעימים פונים אל נוף ים מחוף אל חוף. בצידו האחד חומות העיר העתיקה של עכו ומצידו האחר 

כרמל נושק לים. למרגלות המלון תמצאו קאנטרי קלאב פרטי ורחב ידיים, הכולל בריכות, מתקני ספורט מגוונים, מועדון כושר חדיש, מדשאות ענק 

ומרחבי שיזוף הנושקים לרצועת חוף חלומית, מגרשי טניס ומרכז ספא מפנק הכולל ג'קוזי ענק, חדרי טיפול וחמאם...

חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס חצי פנסיון £ * ב-18-21/1/15 כולל הופעה לטינית של הזמרת לילה מלקוס



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

סופי שבוע בתל אביב

515 ₪שישי-מוצ״ש16-17/1/15
515 ₪שישי-מוצ״ש20-21/2/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

595 ₪שישי-מוצ״ש16-17/1/15
595 ₪שישי-מוצ״ש20-21/2/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

מלון לאונרדו סיטי טאוור - תל אביב | חצי פנסיון
במלון  חופשה  מזמינים  ומפנקת,  יוקרתית  באווירה  עסקית  מחופשה  ליהנות  כשרוצים 

וייחודי המבליט את  גן, בעל עיצוב שונה  - רמת  גבול תל אביב  לאונרדו סיטי טאואר. על 

עוצמתו - משקיף לאונרדו סיטי טאואר על נוף אורבני מרהיב, גבוה מעל כולם.

חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס חצי פנסיון.

מלון הרודס - תל אביב | חצי פנסיון
בליבה של העיר תל אביב, אל מול חופי הים התיכון, מתנוסס מלון היוקרה הרודס תל אביב: 

מלון קונספט ייחודי המביא את אווירת העיר הלבנה של תל אביב בשנות השלושים, בשילוב 

אירוח יוקרתי וחווייתי.

חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס חצי פנסיון.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

529 ₪שישי-מוצ״שינואר-פברואר 2015
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

סופי שבוע נינוחים ומרגיעים באשקלון
אירוח במלון 'הולידיי אין' באשקלון

מלון הולידיי אין - אשקלון | פנסיון מלא
אם אתם מחפשים מלון נופש לחופשה משפחתית מהנה ומשתלמת במיוחד, עם אווירה נהדרת, שירות מכל הלב ותעסוקה לכם ולילדים - מלון 

ועוד לא דיברנו על המרחבים הירוקים עם המדשאות הענקיות,  הולידיי אין אשקלון, היחיד מסוגו בין בתי מלון באשקלון, הוא המלון בשבילכם. 

הבריכה המרווחת, מועדון הבריאות והספא המפואר עם מגוון הטיפולים המפנקים, מועדון הילדים 'נמשים' ומגרשי הטניס והכדורסל לשימוש חופשי. 

מלון הולידיי אין אשקלון ממוקם על צוק נישא בקרבת הים, הטיילת והמרינה ומאופיין במבנה יפהפה עם עיצוב אדריכלי ייחודי המבטיח נוף נפלא 

לים מכל חדר.

חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס פנסיון מלא.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

סופ״ש קסום בחיפה
אירוח במלון 'לאונרדו' בחיפה

629 ₪שישי-מוצ״ש9-10/1/15
629 ₪שישי-מוצ״ש20-21/2/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

מלון לאונרדו - חיפה | פנסיון מלא
בין הר הכרמל לים התיכון ניצב מלון לאונרדו חיפה - המלון היחיד בחיפה הממוקם על חוף הים המשגע של העיר. לאונרדו חיפה מציע חופשה 

מפנקת המגוונת חוויה עירונית ואטרקציות עם נופש מרגיע ושקט על חוף הים. המלון מעניק לנופשים בו אינסוף פינוקים.

חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס פנסיון מלא.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

סופ״ש קסום בטבריה
אירוח במלון 'לאונרדו פלאזה' בטבריה

659 ₪שישי-מוצ״ש9-10/1/15
659 ₪שישי-מוצ״ש6-7/2/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

מלון לאונרדו פלאזה - טבריה | פנסיון מלא
כשרוצים לנוח, לנפוש ולהתפנק בטבריה ברמה הגבוהה ביותר - מזמינים חופשה בלאונרדו פלאזה טבריה. מלון היוקרה מעניק חוויית אירוח יוצאת 

דופן מהמלונות בטבריה: מיקום נפלא מול הכנרת הקסומה וההרים סביבה, ארוחות משובחות ממיטב חומרי הגלם, חדרים נעימים וסוויטות מעוצבות 

לנפוש  בואו  חיצונית.  ובריכה  ונוער  ילדים  מועדון  כושר מתקדם,  חדר  היפהפייה,  לכנרת  ג'קוזי משקיף  עם  היכל ספא  או משפחתי,  זוגי  לאירוח 

בלאונרדו פלאזה טבריה וליהנות מהחיים הטובים.

חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס פנסיון מלא.



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

צעירים חסרי מנוח - חורף חם לגימלאים
אירוח במלון 'לאונרדו' באשקלון

1,149 ₪ראשון-רביעי25-28/1/15
1,199 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

מלון לאונרדו - אשקלון | חצי פנסיון
מלון לאונרדו אשקלון מרשת פתאל מזמין אתכם לחופשה על הים עם מבחר פינוקים: מתחם 

8 חדרי טיפול, חדרים מרווחים בעיצוב מתקדם וחדשני, מסעדה עם מנות  ספא מעוצב הכולל 

מפנקות, בריכת שחייה גדולה, חדר כושר המאובזר במיטב המתקנים ו-4 אולמות כנסים ואירועים. 

וחוף הים  ופינוקים קולינריים,  ייהנו מטרקלין המגיש שירותים עסקיים  אנשי העסקים שביניכם 

קרוב אליכם יותר מתמיד.

£ אירוח במלון  חבילת הנופש כוללת: הסעות אוטובוס מפואר הלוך ושוב 

ע"ב חצי פנסיון £ ארוחת צהרים בהגעה £ כניסה לחמי יואב ביום העזיבה £ 

ערב עם אומן אורח, סדנת בריאות העור, סדנת איפור לגיל הזהב £ מועדון 

גמלאים פתוח בין 12:00 ל-17:00 ביום השני לאירוח וכולל: שתייה חמה/קלה 

ומבחר עוגיות, עיתון יומי ומשחקי חברה.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

חבילות נופש מדהימות,
במלון ׳רימונים מינרל׳ בטבריה

783 ₪ראשון-רביעי11-14/1/15
660 ₪חמישי-מוצ״ש15-17/1/15
660 ₪חמישי-מוצ״ש22-24/1/15

783 ₪ראשון-רביעי1-4/2/15
289 ₪רביעי-חמישי4-5/2/15 ימי האישה

660 ₪חמישי-מוצ״ש5-7/2/15
783 ₪ראשון-רביעי8-11/2/15

289 ₪רביעי-חמישי18-19/2/15 ימי האישה
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

מלון רימונים מינרל - טבריה | חצי פנסיון
בריאות  לחופשת  נרדף  לשם  מזמן  כבר  הפך  בטבריה  מינרל  רימונים  מלון 

השלווה  ירוקות,  מדשאות  בין  העיר,  והמולת  מרעש  הרחק  ישראלית. 

הינו אחד משני  רימונים פורחת. מלון מינרל  המפורסמת של רשת מלונות 

לחמי  בסמיכות  ממוקם  המלון  רימונים.  מלונות  רשת  של  בטבריה  מלונות 

טבריה, והאירוח כולל כניסה חופשית ושימוש במתקני המתחם.

יום האישה:  £ במחזורי  חבילת הנופש כוללת: אירוח על בסיס חצי פנסיון 

תוכנית עשירה ומותאמת ליום האישה £ שי לכל משתתפת £ כניסה חופשית 

למרחצאות חמי טבריה.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

579 ₪שישי-מוצ"ש9-10/1/15
579 ₪שישי-מוצ"ש20-21/2/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

499 ₪שישי-מוצ"ש23-24/1/15
499 ₪שישי-מוצ"ש30-31/1/15

499 ₪שישי-מוצ"ש6-7/2/15
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה עצמית

מלון לאונרדו - ירושלים | פנסיון מלא
ממש כמו העיר שבה הוא שוכן, גם מלון לאונרדו ירושלים )לשעבר מוריה קלאסיק ירושלים( הוא שילוב בין אווירה, מגע של היסטוריה לחידושים 

ונוחות מודרניים. בלאונרדו ירושלים תזכו ליהנות מחופשה באווירה ייחודית, כזו המשלבת בין אוצרותיה הכמוסים של עיר הקודש לבין יוקרה, קדמה 

ואיכות.

מלון רימונים שלום - ירושלים | פנסיון מלא
צבעים וצלילים, טעמים וניחוחות מתערבבים זה בזה במלון רימונים 'השלום', מלון בירושלים על מורדות הרי ירושלים. המלון ממוקם בשכונת בית וגן, 

על גבעה יפהפייה בין ציר הרצל לציר בגין. מיקום גבוה זה - גבוה גם ביחסית לשאר ירושלים - מוצא ביטוי בנופי העיר הנשקפים מחלונותיו הפנורמיים 

של המלון, ומספקים רקע לנופש ירושלמי מסוגנן. אתרים היסטוריים ותיירותיים בקרבת המלון כוללים ביניהם את "יד ושם", הר הרצל ושכונת עין 

כרם הציורית.

סופי שבוע בירושלים


