
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

מלון רימונים מינרל - טבריה | חצי פנסיון
השלווה  ירוקות,  מדשאות  בין  העיר,  והמולת  מרעש  הרחק  ישראלית.  בריאות  לחופשת  נרדף  לשם  מזמן  כבר  הפך  בטבריה  מינרל  רימונים  מלון 

המפורסמת של רשת מלונות רימונים פורחת. מלון מינרל הינו אחד משני מלונות בטבריה של רשת מלונות רימונים. המלון ממוקם בסמיכות לחמי 

טבריה, והאירוח כולל כניסה חופשית ושימוש במתקני המתחם.

חבילות נופש במלון 'רימונים מינרל' בטבריה
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

הגעהחמישי-מוצ"ש5-7/3/15 פורים
728 ₪עצמית

הגעהראשון-רביעי8-11/3/15
849 ₪עצמית

הגעהרביעי-חמישי11-12/3/15
349 ₪עצמית

הגעהראשון-רביעי15-18/3/15
932 ₪עצמית

הגעהרביעי-חמישי18-19/3/15
349 ₪עצמית

הגעהשישי-מוצ"ש27-28/3/15
549 ₪עצמית

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

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

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...

חבילות נופש במלון חוף התמרים בעכו
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

הגעהראשון-רביעי8-11/3/15
952 ₪עצמית

הגעהחמישי-מוצ"ש19-21/3/15
846 ₪עצמית

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

2,149 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
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

מלון רות רימונים - צפת | חצי פנסיון
בין סמטאות מושבת האמנים המתפתלות נציב 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.

חבילות נופש במלון רות רימונים בצפת
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

הגעהראשון-רביעי15-18/3/15
1,099 ₪עצמית

2,299 ₪חמישי-ראשון2-5/4/15 פסח
2,149 ₪ראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,149 ₪רביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח
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
הגעה עצמית £ ט.ל.ח.

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

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.

חבילות נופש במלון רימונים שלום בירושלים
חודשים מרץ אפריל 2015

הגעהשישי-מוצ"ש13-14/3/15
549 ₪עצמית

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי לכל הלילות

הגעה 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

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 

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

היוקרה, הקדמה והאיכות שבמלון.

חבילות נופש במלון לאונרדו בירושלים
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

הגעהשישי-מוצ"ש6-7/3/15
699 ₪עצמית

הגעהשישי-מוצ"ש27-28/3/15
649 ₪עצמית

2-5/4/15 פסח
2,527 ₪חמישי-ראשוןחצי פנסיון

5-8/4/15 פסח
2,527 ₪ראשון-רביעיחצי פנסיון

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

מלון לאונרדו - אשקלון | חצי פנסיון
מלון לאונרדו אשקלון מרשת פתאל מזמין אתכם לחופשה על הים עם מבחר פינוקים: מתחם ספא מעוצב הכולל 8 חדרי טיפול, חדרים מרווחים 

בעיצוב מתקדם וחדשני, מסעדה עם מנות מפנקות, בריכת שחייה גדולה, חדר כושר המאובזר במיטב המתקנים ו-4 אולמות כנסים ואירועים. אנשי 

העסקים שביניכם ייהנו מטרקלין המגיש שירותים עסקיים ופינוקים קולינריים, וחוף הים קרוב אליכם יותר מתמיד.

חבילות נופש במלון לאונרדו באשקלון
חודשים מרץ אפריל 2015 - כולל הסעות

1,149 ₪ראשון-רביעי22-25/3/15
הגעהשישי-מוצ"ש27-28/3/15 פנסיון מלא

599 ₪עצמית
הגעהחמישי-ראשון2-5/4/15 פסח

2,239 ₪עצמית
הגעהראשון-רביעי5-8/4/15 פסח

2,049 ₪עצמית
הגעהרביעי-מוצ"ש8-11/4/15 פסח

2,049 ₪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.


