
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

חבילות נופש במלון מג׳יק פאלאס באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

999 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
2,149 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,419 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,299 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,089 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,689 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.

מלון מג׳יק פאלאס - אילת | חצי פנסיון
החופשה במלון מג׳יק פאלאס אילת היא חוויה משפחתית אולטימטיבית הכוללת את כל העולמות בחופשה אחת. במג׳יק פאלאס אילת אפשר 

ליהנות סביב השעון, 24/7 עם כל האטרקציות, הפעילויות והפינוקים - כאן החגיגה בעיצומה לאורך כל שעות היום! חוויית החופש המושלם במג׳יק 

פאלאס מבטיחה נופש חווייתי בלתי נשכח! בואו ליהנות מחופשה משפחתית של ניקוי ראש, פינוק ברמה גבוהה ושקט נפשי בזמן שהילדים מבלים 

ונהנים בממלכת הילדים של המלון. לחופשת איכות מושלמת.



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

חבילות נופש במלון אסטרל נירוונה באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון אסטרל נירוונה - אילת | הכל כלול
ממוקם במרכז העיר, צמוד למרכז הקניות הקניון האדום ובמרחק הליכה לחוף הים ולקניון ״מול הים״. במלון 80 חדרים ממוזגים, מתוכם 7 סוויטות 

רויאל הכוללות שני חדרי שינה עם סלון, 61 סוויטות גדולות הכוללות חדר שינה וסלון ו-12 חדרים מרווחים עם מרפסות המשקיפות לבריכה, לים 

ולעקבה השכנה. לובי בידורי, חדר אוכל כפרי. בריכת המלון היא חצי אולימפית למבוגרים לילדים ופעוטות, מסביב לבריכה - כסאות נוח ושמשיות 

לשימוש האורחים.

862 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש19-21/3/15

656 ₪עצמית
862 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15

1,999 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,099 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,099 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
862 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.



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

חבילות נופש במלון אסטרל ויליג׳ באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון אסטרל ויליג׳ - אילת | חצי פנסיון
אסטרל ויליג׳ אילת - המלון ממוקם בחוף הצפוני ובסמוך למלון המלך שלמה. מלון בסיגנון כפר נופש, פרוש על שטח של 15 דונם של צמחיה ירוקה. 

המלון נמצא מרחק קצר מחוף הים. במלון 182 חדרים צמודי קרקע. המלון עוצב בסגנון כפרי אשר משרה אווירה של חופש בכל מקום. במלון מגוון 

של פעילויות בידור גם בבוקר וגם בערב. בבית המלון חדר אוכל מרכזי ולובי בר עם תפריט עשיר. חופשה קסומה במלון אסטרל ויליג׳ המלון הכי אין 

בכל אילת התמורה המלאה לחופשה באילת.

845 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש19-21/3/15

656 ₪עצמית
845 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש26-28/3/15

656 ₪עצמית
1,999 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,099 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,099 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
845 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.



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

חבילות נופש במלון פרימה מיוזיק באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון פרימה מיוזיק - אילת | חצי פנסיון
הרחק מהמולת הרחובות הסואנים של אילת, צופה אל הים האדום, חבוק בין הרי אדום, שוכן נווה מדבר ייחודי. מלון פרימה מיוזיק הציורי מזמין אותך 

להירגע, להתחדש ולחלום. מקום בו נגיעות של מוזיקה צובעות את האווירה ויוצרות חופשה מסוג אחר. האורחים מוזמנים להתפנק עם המוזיקה 

שלהם באמצעות מערכות השמע בכל חדר, להתעורר לארוחת בוקר מאוחרת ורגועה עד השעה 12:00, לרדת ולהתענג בלאונג׳ הרגוע המשקיף אל 

נופו עוצר הנשימה של המפרץ ומשם לזרום לבריכה מוקפת כרי מנוחה, קבנות פרטיות ומרחבי דשא מוריקים.

772 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
828 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15

2,038 ₪חמישי-ראשון 2-5/4/15 פסח
2,038 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,038 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
הגעהראשון-רביעי12-15/4/15

712 ₪עצמית
הגעהחמישי-מוצ"ש16-18/4/15

659 ₪עצמית
889 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,139 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
הגעהראשון-רביעי26-29/4/15

739 ₪עצמית
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.



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

חבילות נופש במלון קיסר פרימייר באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון קיסר פרימייר - אילת | חצי פנסיון
המלון ממוקם בחוף הצפוני, קרוב לחוף הים ולמרכזי קניות ומציע חדרים מרווחים עם נוף ללגונה ולים ושפע של פעילויות ופינוקים. במלון בריכת 

שחיה גדולה ובריכת ילדים מקורה. מסעדת אלמוג תגיש לכם ארוחות בוקר וערב. מסעדת גני קיסר פרימייר על שפת הבריכה תציע לכם בשרים 

על האש, סלטים ומנות אחרונות וב״טרקלין הזכוכית״, בלובי המלון תוכלו למצוא מטבח חלבי עשיר הכולל טוסטים, פיצות, סלטים ומגוון משקאות 

באווירה שקטה ונעימה. צוות הבידור של המלון יפתיע אתכם בפעילויות ובהופעות באולם פאלאס והילדים יבלו עם הגננת במועדון ילדודס.

הגעהראשון-רביעי1-4/3/15
1,014 ₪עצמית

638 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
הגעהראשון-רביעי8-11/3/15

1,014 ₪עצמית
1,164 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15

הגעהראשון-רביעי29/3-1/4/15
1,014 ₪עצמית

2,139 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,139 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,139 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
הגעהראשון-רביעי12-15/4/15

796 ₪עצמית
946 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.



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

חבילות נופש במלון קראון פלאזה באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון קראון פלאזה - אילת | חצי פנסיון
מלון קראון פלאזה אילת מעוצב בסגנון גן עדן מרהיב שוכן על הטיילת של אילת למול חופי הלגונה. אווירה קסומה, בלוי לכל המשפחה.

חדרי המלון גדולים ומרווחים ומאפשרים חופשה משפחתית מושלמת. צוות הבידור של קראון פלאזה אילת יפעיל את הקטנטנים ויבדר את ההורים 

וגם מועדון ״נמשים״ במיוחד לילדים.

הגעהראשון-רביעי1-4/3/15
830 ₪עצמית

896 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
הגעהחמישי-מוצ"ש12-14/3/15

746 ₪עצמית
980 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש19-21/3/15

746 ₪עצמית
980 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש26-28/3/15

746 ₪עצמית
הגעהראשון-רביעי29/3-1/4/15

830 ₪עצמית
2,389 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,389 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,389 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
980 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,389 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.



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

חבילות נופש במלון לאונרדו קלאב באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,019 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
1,097 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
1,097 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15

2,289 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,499 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,419 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,049 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,689 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.

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.



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

חבילות נופש במלון אסטרל מרינה באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון אסטרל מרינה - אילת | חצי פנסיון
אורחי מלון אסטרל מרינה זוכים להנות ממרינה פרטית, על כל המשתמע מכך: פרטיות ואינטימיות אל מול הנוף עוצר הנשימה של הים, כמו גם 

אפשרויות לפעילויות ספורטיביות ימיות מאתגרות, כגון שייט בקיאקים ובסירות פדאלים. בריכת השחייה ממוקמת בפאטיו פנימי מעוצב, המוקף 

בצמחייה עשירה, סביבה מוצבים משטחי שיזוף נוחים ומפנקים.

באסטרל מרינה אנו שואפים להתאים את החדר האידיאלי לכל אחד ואחד מאורחינו, לכן 152 הסוויטות והחדרים במלון מותאמים לנופשים, החל 

נהנות ממועדון הילדים ״אסטרלנד״,  ילדים  ומעוצבים באווירה חמימה. משפחות עם  נוחים  3 או ארבעה מבוגרים. החדרים,   + לזוג  ועד  מיחידים 

וממופעים והפעלות בהפקת צוות הבידור של המלון.

828 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש19-21/3/15

622 ₪עצמית
828 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש26-28/3/15

622 ₪עצמית
828 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.



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

חבילות נופש במלון לאונרדו פריויליג׳ באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,019 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
1,097 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15

2,149 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,419 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,289 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,049 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,689 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.

מלון לאונרדו פריויליג׳ - אילת | הכל כלול
חופשה טובה מתחילה באוכל טוב. מי שמבקש מלון איכותי עם אוכל משובח ושירות נהדר, ימצא אותו במלון לאונרדו פריוילג׳ אילת )לשעבר גולדן 

טוליפ פריוילג׳(. המלון פועל במתכונת ״הכל כלול״ ומעניק לאורחיו חוויה קולינארית יוצאת דופן ומפנקת במיוחד. לאונרדו פריוילג׳ אילת שוכן במרחק 

דקות הליכה ספורות מחוף הים ומהטיילת, ומציע 3 ארוחות מפנקות ועשירות ביום, קפה ועוגה, נשנושי לילה, משקאות חריפים תוצרת חוץ, בר 

שייקים טבעי, הפתעות שף בבריכה, טעימות ספא אישיים בבריכה ועוד.

מתכונת האירוח ״הכל כלול״ עשירה במיוחד וכוללת מזנון בשרי משובח )כבד אווז, פילה בקר(, עמדות חיתוך טרי של בשר ומזון, הגשה בצלחות 

אישיות ושלל צ׳ופרים ופינוק אישי. לילדים מובטח עולם של הנאה בבריכה ובמועדון הילדים המשוכלל.



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

חבילות נופש במלון מג׳יק סאנרייז באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

846 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
914 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
1,049 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,689 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.

מלון מג׳יק סאנרייז - אילת | הכל כלול
בסמוך לאיילות, במרחק קצר מהעיר אילת תמצאו להפתעתכם בתים דו-קומתיים צבועים בצבעים פסטלים עדינים, מדשאות נרחבות, צמחייה 

ססגונית פורחת ועצי תמר גבוהים - נווה מדבר פסטורלי ותפאורה מקסימה לכפר הנופש מג׳יק סאנרייז שמזכיר כפרי נופש ספרדיים מפוארים. 

במג׳יק סאנרייז תכננו במיוחד עבורכם חוויות מפנקות, טיולי אקסטרים במדבר ושפע של פעילויות - רכיבה על סוסים, ספורט ימי ועוד. אבל שלא 

תטעו - החוויות הללו משולבות בד בבד עם נופש מרגיע ושלו הרחק מהמולת העיר ומטרדות היום יום.



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

חבילות נופש במלון סי הוטל באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון סי הוטל - אילת | חצי פנסיון
באווירה של אילת… בקצב של עיר השמש הנצחית! בלב מרכז העסקים של אילת, אל מול חופי הים האדום, רק במרחק הליכה מהטיילת ומקניון 

חדרים   147 המלון  מציע  החדשה  במתכונתו  ושדרוג.  שיפוץ  לאחר  מחדש  המלון  נפתח  כשנה  לפני  אילת.   C-HOTEL מלון  ממוקם  הים״  ״מול 

ומאובזרים ומרווחים במיוחד. החדרים משקיפים, בחלקם, אל נופם המרהיב של העיר והרי אדום הקסומים. במלון בריכת שחייה למבוגרים ולילדים, 

מועדון ילדים, אינטרנט אלחוטי, בית כנסת, סנייק בר, אולמות אירועים וקפיטריה. בהתאם לתוכניה מוצעים מגוון פעילויות וערבי בידור.

הגעהראשון-רביעי1-4/3/15
645 ₪עצמית

616 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
הגעהראשון-רביעי8-11/3/15

645 ₪עצמית
הגעהחמישי-מוצ"ש12-14/3/15

488 ₪עצמית
795 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש19-21/3/15

488 ₪עצמית
795 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש26-28/3/15

488 ₪עצמית
הגעהראשון-רביעי29/3-1/4/15

645 ₪עצמית
795 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.



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

חבילות נופש במלון לה פלאיה באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון לה פלאיה - אילת | חצי פנסיון
מלון לה פלאיה אילת שוכן בחופה הצפוני של אילת במרחק הליכה קצר מהטיילת והים. במלון לה פלאיה 212 חדרים נוחים. המלון מעוצב בסגנון 

חוויה  לאורחיו  מציע  אילת  פלאיה  לה  מלון  ואיכותית.  מפנקת  נינוחה,  אירוח  חווית  לאורחיו  לתת  מנת  על  רבה  מחשבה  בו  והושקעה  אוריינטלי 

קולינארית של מאכלים המוגשים במסעדות המלון ולהשלמת החופשה: ספא לטיפולים כולל סאונה. החדרים במלון מתפרסים על פני שתי קומות 

בלבד.

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.

הגעהראשון-רביעי1-4/3/15
544 ₪עצמית

638 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
הגעהראשון-רביעי8-11/3/15

544 ₪עצמית
הגעהחמישי-מוצ"ש12-14/3/15

544 ₪עצמית
694 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש19-21/3/15

544 ₪עצמית
694 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15

הגעהראשון-רביעי29/3-1/4/15
880 ₪עצמית

1,769 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
הגעהראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

1,769 ₪עצמית
הגעהרביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח

1,769 ₪עצמית
הגעהראשון-רביעי12-15/4/15

712 ₪עצמית
הגעהראשון-רביעי19-22/4/15

862 ₪עצמית
הגעהרביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות

1,468 ₪עצמית
הגעהראשון-רביעי26-29/4/15

812 ₪עצמית



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

חבילות נופש במלון סיאסטה באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון סיאסטה - אילת | חצי פנסיון
הרחק מהמולת הרחובות הסואנים של אילת, צופה אל הים האדום, חבוק בין הרי אדום, שוכן נווה מדבר ייחודי. מלון פרימה מיוזיק הציורי מזמין אותך 

להירגע, להתחדש ולחלום. מקום בו נגיעות של מוזיקה צובעות את האווירה ויוצרות חופשה מסוג אחר. האורחים מוזמנים להתפנק עם המוזיקה 

שלהם באמצעות מערכות השמע בכל חדר, להתעורר לארוחת בוקר מאוחרת ורגועה עד השעה 12:00, לרדת ולהתענג בלאונג׳ הרגוע המשקיף אל 

נופו עוצר הנשימה של המפרץ ומשם לזרום לבריכה מוקפת כרי מנוחה, קבנות פרטיות ומרחבי דשא מוריקים.

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.

הגעהראשון-רביעי1-4/3/15
544 ₪עצמית

694 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
הגעהראשון-רביעי8-11/3/15

544 ₪עצמית
הגעהחמישי-מוצ"ש12-14/3/15

544 ₪עצמית
694 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
הגעהחמישי-מוצ"ש19-21/3/15

544 ₪עצמית
694 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15

1,836 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
1,836 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

1,836 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
הגעהראשון-רביעי12-15/4/15

712 ₪עצמית
862 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,468 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
812 ₪ראשון-רביעי26-29/4/15



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

חבילות נופש במלון מרקש באילת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

מלון מרקש - אילת | חצי פנסיון
מלון מרקש אילת הינו מלון קונספט אותנטי והאירוח במלון הוא בסגנון מרוקאי ייחודי המשלב את הצבעים והמאכלים שנפגשים ומשתלבים יחדיו 

ויוצרים חווית נופש ייחודית ומרעננת ובאווירה אחרת. המלון ממוקם באזור המלונות החדש, בכניסה לעיר אילת, רק מספר דקות הליכה מקניון מול 

הים והחופים. המלון שופץ וחודש במלואו, כולל לובי המלון וחדריו המונים 311 חדרים מעוצבים ונוחים המתאימים לזוגות ומשפחות כאחד.

הגעהראשון-רביעי1-4/3/15
645 ₪עצמית

723 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
הגעהראשון-רביעי8-11/3/15

645 ₪עצמית
813 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
813 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15

2,090 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
הגעהראשון-חמישי5-9/4/15 פסח

2,549 ₪עצמית
הגעהחמישי-ראשון9-12/4/15 פסח

2,549 ₪עצמית
813 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם! )למעט התאריכים המסומנים(

נקודות איסוף: תל אביב, חולון, בת ים, ראשל״צ, יבנה, אשדוד, 

כנות, קסטינה, פלוגות.


