
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 רימונים רויאל בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,216 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
1,276 ₪ראשון-רביעי8-11/3/15

1,216 ₪חמישי-מוצ"ש12-14/3/15
1,276 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
1,216 ₪חמישי-מוצ"ש19-21/3/15
1,276 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
1,216 ₪חמישי-מוצ"ש26-28/3/15

1,276 ₪ראשון-רביעי29/3-1/4/15
2,465 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,465 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,465 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,375 ₪ראשון-רביעי12-15/4/15
1,309 ₪חמישי-מוצ"ש16-18/4/15
1,375 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,749 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
1,299 ₪חמישי-מוצ"ש30/4-2/5/15

מלון רימונים רויאל - ים המלח | חצי פנסיון
מלון מפואר ויוקרתי המכיל 420 חדרים מדהימים ביופים ובגודלם. במלון מסעדות יוקרתיות, פאב אקזוטי ולובי בידור. כמו כן מציע המלון לאורחיו 

סולריום על גג המלון, שדרת חנויות ומרכז קניות, בריכת שחיה למבוגרים, בריכת שחיה לילדים, מועדון ילדים וחוף ים פרטי. ״הרויאל ספא״ הנמצא 

במלון הוא מועדון הבריאות היוקרתי הגדול במזרח התיכון והמפואר מסוגו בעולם!

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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 בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,499 ₪רביעי-מוצ"ש4-7/3/15 פורים
1,249 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים

1,375 ₪חמישי-מוצ"ש12-14/3/15
2,449 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,599 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,599 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,649 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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

כנות, קסטינה, פלוגות.

מלון לאונרדו קלאב - ים המלח | הכל כלול
בלאונרדו קלאב ים המלח לוקחים את חוויית ״הכל כלול״ צעד אחד קדימה ומעלים אותה לרמת האקסקלוסיביות ״דלקס״, כך שהחופש בים המלח 

הופך למטריף אפילו יותר. אז בין אם אתם שוכבים על שפת הברכה המפנקת, מבלים בחוף הים הפרטי או מתענגים בספא המלון, אתם יכולים 

להיות בטוחים שאתם נהנים בכל שנייה מכל הפרטים הקטנים שהופכים חופשה למושלמת. לאונרדו קלאב ים המלח נותן לכם את חוויית הכל כלול 

ברמה הגבוהה ביותר במקום הנמוך ביותר בעולם.



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׳ בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,375 ₪ראשון-רביעי1-4/3/15
1,282 ₪חמישי-מוצ"ש12-14/3/15

2,399 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,399 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,399 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,532 ₪ראשון-רביעי26-29/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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

כנות, קסטינה, פלוגות.

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 

והנוחות שבמתקני  היוקרה  ים המלח, בשילוב  ומפינוקי ספא הכלולים במחיר החופשה. אוצרותיו הטבעיים ההיסטוריים של  מקולינריה במיטבה 

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.



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 ספא קלאב בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,294 ₪ראשון-רביעי1-4/3/15
1,216 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים

1,328 ₪ראשון-רביעי8-11/3/15
1,216 ₪חמישי-מוצ"ש12-14/3/15
1,328 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
1,216 ₪חמישי-מוצ"ש19-21/3/15
1,362 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
1,216 ₪חמישי-מוצ"ש26-28/3/15

1,395 ₪ראשון-רביעי29/3-1/4/15
2,454 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,202 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,202 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,449 ₪ראשון-רביעי12-15/4/15
1,249 ₪חמישי-מוצ"ש16-18/4/15
1,524 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,699 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
1,249 ₪חמישי-מוצ"ש30/4-2/5/15

מלון ספא קלאב - ים המלח | חצי פנסיון
במלון 98 חדרים מפנקים, מרגיעים ומעוצבים עד הפרט האחרון: פינוקים אישיים בכל חדר )חלוקים, נעלי בית ומבחר מוצרים(. המלון מגיש ארוחת 

בוקר עשירה המוגשת עד השעה 12:00, חליטות תה בריאות בכל שעות היום. במלון לובי כניסה מפואר וחדיש, ספא מרהיב בעיצוב מרוקאי אותנטי, 

היחיד מסוגו בים המלח, מגוון טיפולים ועיסויים מהמתקדמים ביותר, צוות מטפלים מיומן ומקצועי, אמבטיות גופרית אישיות, סאונה פינית יבשה 

ורטובה, סדנאות בריאות ויופי, בריכת מי ים המלח מקורה ומחוממת, בריכת מים מתוקים חיצונית, בריכת ג׳קוזי מרווחת, חדר כושר עם המכשירים 

המתקדמים ביותר. האירוח מגיל 18 ומעלה.

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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 אואזיס המחודש בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,194 ₪ראשון-רביעי1-4/3/15
1,059 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים

1,194 ₪ראשון-רביעי8-11/3/15
1,059 ₪חמישי-מוצ"ש12-14/3/15
1,194 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
1,059 ₪חמישי-מוצ"ש19-21/3/15
1,194 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
1,059 ₪חמישי-מוצ"ש26-28/3/15

1,278 ₪ראשון-רביעי29/3-1/4/15
2,118 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
1,950 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

1,950 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,344 ₪ראשון-רביעי12-15/4/15
1,089 ₪חמישי-מוצ"ש16-18/4/15
1,395 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,489 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
1,439 ₪ראשון-רביעי26-29/4/15

מלון אואזיס המחודש - ים המלח | חצי פנסיון
ורוגע  בריאות  ונופש של  להפליא  אווירה פסטורלית  בלב המדבר,  נופים קסומים  לאורחיו  בעולם, מציע  ביותר  הייחודי  הים  חופו של  על  ממוקם 

ההופכים את השהות במלון לחוויה אמיתית. המלון ממוקם באיזור המלונות בעין בוקק ומציע חדרים מחודשים הפונים כולם לים המלח, ספא מפנק 

בסגנון מרוקאי אוטנטי, סולריום, היצע קולינרי עשיר ומפתה, צוות אווירה לאורך כל היום ופעילות לילדים. המלון, הידוע באיכותו וברמת השירות 

הגבוהה שלו מאופיין באווירה המשפחתית העוטפת את אורחיו מרגע הגעתם למלון ועד לעזיבתם.

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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 דניאל בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,276 ₪ראשון-רביעי1-4/3/15
1,680 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות

1,474 ₪ראשון-רביעי26-29/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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

כנות, קסטינה, פלוגות.

מלון דניאל - ים המלח | חצי פנסיון
וטבע  ספא  פנאי,  בילוי,  של  ייחודי  שילוב   - נשכחת  בלתי  חוויה  עם  המלח  בים  נופש  לכם  מציע  טמרס,  מלונות  מרשת  המלח,  ים  דניאל  מלון 

בסטנדרטים הגבוהים ביותר באזור המלונות של עין בוקק.

וכמובן,  לידי ביטוי במאפייני העיצוב האוריינטליים, המגוון הקולינרי העשיר  אופיו של המלון מושפע מהאזור הייחודי שבו הוא ממוקם, כפי שבא 

בקבלת הפנים הישראלית החמה. 



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 הוד בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,111 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
1,236 ₪ראשון-רביעי8-11/3/15

1,236 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
2,387 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,387 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,387 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,249 ₪חמישי-מוצ"ש30/4-2/5/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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

כנות, קסטינה, פלוגות.

מלון הוד - ים המלח | חצי פנסיון
מלון ״הוד המדבר״ המחודש והמפואר בים המלח מזמין אתכם ליהנות מחופשה בראש אחר. מלון ״הוד המדבר״ ממוקם באגן הצפוני של אזור עין 

בוקק על חוף ים המלח במקום הנמוך ביותר בעולם המפורסם בסגולותיו הטבעיים ובאקלים הייחודי. 302 חדרים חדישים ואינטימיים הפונים לים 

המלח ולנוף מדברי קסום, מצוידים במיטב הנוחות והחדשנות. מועדון בריאות חדיש ומפואר מעניקים חווית פינוק ומרגוע מושלמת. חוף ים צמוד 

על שפת ים המלח. והעיקר… שלווה ורוגע באווירה אינטימית, לצד שירות אישי וצוות מקצועני ותיק ומנוסה המעניק תחושה של בית, שהופכת את 

החופשה לחוויה אחרת.



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 דויד ספא ריזורט בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,177 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
1,216 ₪ראשון-רביעי8-11/3/15

1,216 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
1,216 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
1,339 ₪ראשון-רביעי12-15/4/15
1,339 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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

כנות, קסטינה, פלוגות.

מלון דויד ספא ריזורט - ים המלח | חצי פנסיון
מלון דויד ים המלח ריזורט וספא, עוצב במיוחד כדי להעניק לכם את הנופש האולטימטיבי. היכונו לשילוב מפנק של בילוי והנאה, חוויה קסומה 

וייחודית, ובעיקר - בלתי נשכחת. דויד ים המלח מעניק לכם את המיטב, כמלון מספר אחת בים המלח. עם צוות מסור ומקצועי, מבחר חדרים 

וסוויטות מפוארות, שני מתחמי ספא יוקרתיים עם מיטב הטיפולים ומתקנים ייחודיים, מסעדה איכותית וחגיגה קולינרית מושלמת, טרקלין באווירה 

הייחודית לנו הפתוח לאורך כל היום, וכל זאת על הרקע הקסום והייחודי של ים המלח, עם נוף מדברי ומרהיב הנשקף מחלונות החדר.



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

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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

קסטינה, פלוגות.

חבילות נופש במלון צל הרים בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

942 ₪ראשון-רביעי1-4/3/15
824 ₪חמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים

942 ₪ראשון-רביעי8-11/3/15
1,076 ₪ראשון-רביעי15-18/3/15
947 ₪חמישי-מוצ"ש19-21/3/15
1,076 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
947 ₪חמישי-מוצ"ש26-28/3/15

1,076 ₪ראשון-רביעי29/3-1/4/15
1,832 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
1,832 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

1,832 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
1,439 ₪ראשון-רביעי12-15/4/15
1,139 ₪חמישי-מוצ"ש16-18/4/15
1,439 ₪ראשון-רביעי19-22/4/15

1,549 ₪רביעי-מוצ"ש22-25/4/15 עצמאות
1,439 ₪ראשון-רביעי26-29/4/15

מלון צל הרים - ים המלח | חצי פנסיון
צל הרים הוא המלון היחיד באזור ים המלח שמעניק מרפסות שיזוף פרטיות )23 סך הכל( בשביל השתזפות פרטית ומלאה וגם חוף פרטי צמוד 

לחדרי האורחים. במלון 160 חדרים בנוים בסגנון כפר נופש. לשירותכם אגף מרחצאות הכולל בריכת מי ים המלח מחוממת ומקורה, סאונה פינית 

יבשה וחדרי טיפולים - בריאות, יופי ופינוק. כניסה לאורחי המלון חינם! למלון יש אווירה יחודית וחוף פרטי, בריכת הילדים המיוחדת וחדר המשחקים 

לילדים פתוחים לכל אורחי המלון.



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 בים המלח
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

2,035 ₪ראשון-חמישי12-16/4/15
1,269 ₪חמישי-מוצ"ש30/4-2/5/15

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הסעות הלוך ושוב - חינם!

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

כנות, קסטינה, פלוגות.

מלון קראון פלאזה - ים המלח | חצי פנסיון
מלון קראון פלאזה ים המלח ממוקם על חוף ים המלח, במקום הנמוך ביותר בעולם. בלב נוף קדומים פראי יצר הטבע שילוב נדיר ומרגיע של מדבר 

וים. מלון קראון פלאזה ים המלח משתלב בטבע הייחודי סביבו ומעניק לאורחיו את כל פינוקי הגוף והנפש.


