
ים המלח ביולי
ע"ב חצי פנסיון

*מינימום 3 לילות

 הרודס
ים המלח

₪ 1,390
לזוג ללילה

 קראון פלאזה
ים המלח

₪ 1,250
לזוג ללילה

 דיויד
ים המלח

₪ 1,080
לזוג ללילה
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 תקציבאי/ת: בי3 | קופי: חיצוני | ארט:  ימוני | ביצוע: יעל | תאריך עדכון אחרון: מ3י 31א 1יאי ייא5 3 האמ | 1

03-7771155 להזמנות:
5% הנחה נוספים בכרטיס אשראי חבר וב-4 תשלומים שווים.

*המחיר לזוג ללילה בתאריכים נבחרים *מחיר ליחיד בחדר זוגי הינו 10% 
פחות ממחיר של זוג. *אין כפל מבצעים והנחות *ע"ב מקום פנוי, ט.ל.ח.

תנאי הביטול מעודכנים באתר אשת טורס.

297 mm x 210 mm



מלונות רשת ישרוטל באילת
ישרוטל 

המלך שלמה
חצי פנסיון

 ישרוטל
 ים סוף

חצי פנסיון

ישרוטל 
אגמים

חצי פנסיון

ישרוטל 
רויאל ביץ׳ 

חצי פנסיון

₪1,380₪1,180₪1,385₪1,800אמצ"ש ביולי

₪1,380₪1,300₪1,520₪1,850סופ"ש ביולי

₪1,640₪1,470₪1,500₪1,990אמצ"ש באוגוסט

₪1,650₪1,620₪1,800₪1,990סופ"ש באוגוסט
*המחירים לזוג ללילה. מינימום 4 לילות באמצ״ש, 3 לילות בסופ״ש.
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03-7771155 להזמנות:
5% הנחה נוספים בכרטיס אשראי חבר וב-4 תשלומים שווים.

*המחיר לזוג ללילה בתאריכים נבחרים *מחיר ליחיד בחדר זוגי הינו 10% 
פחות ממחיר של זוג. *אין כפל מבצעים והנחות *ע"ב מקום פנוי, ט.ל.ח.

תנאי הביטול מעודכנים באתר אשת טורס.

297 mm x 210 mm



מלונות רשת אסטרל באילת
 נירוונה סוויטס/
נירוונה קלאב

חצי פנסיון

אסטרל 
מאריס

חצי פנסיון

 אסטרל
ויליג'

חצי פנסיון

אסטרל 
פאלמה
חצי פנסיון

₪904₪960₪860₪870אמצ"ש ביולי

₪904₪960₪860₪820סופ"ש ביולי

₪1,110₪1,200₪1,125₪1,060אמצ"ש באוגוסט

₪1,110₪1,200₪1,125₪1,125סופ"ש באוגוסט
*המחירים לזוג ללילה. מינימום 4 לילות באמצ״ש, 3 לילות בסופ״ש.
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03-7771155 להזמנות:
5% הנחה נוספים בכרטיס אשראי חבר וב-4 תשלומים שווים.

*המחיר לזוג ללילה בתאריכים נבחרים *מחיר ליחיד בחדר זוגי הינו 10% 
פחות ממחיר של זוג. *אין כפל מבצעים והנחות *ע"ב מקום פנוי, ט.ל.ח.

תנאי הביטול מעודכנים באתר אשת טורס.

297 mm x 210 mm



מלונות רשת פתאל באילת
יו קורל ביץ'

הכל כלול
יו ספלאש 

ריזורט
הכל כלול

לאונרדו 
רויאל ריזורט

חצי פנסיון

מג'יק 
פאלאס
חצי פנסיון

₪1,880₪1,500₪1,090₪1,230אמצ"ש ביולי

₪1,880₪1,800₪1,090₪1,140סופ"ש ביולי

₪1,940₪1,720₪1,290₪1,470אמצ"ש באוגוסט

₪1,940₪1,600₪1,350₪1,470סופ"ש באוגוסט
*המחירים לזוג ללילה. מינימום 4 לילות באמצ״ש, 3 לילות בסופ״ש.
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03-7771155 להזמנות:
5% הנחה נוספים בכרטיס אשראי חבר וב-4 תשלומים שווים.

*המחיר לזוג ללילה בתאריכים נבחרים *מחיר ליחיד בחדר זוגי הינו 10% 
פחות ממחיר של זוג. *אין כפל מבצעים והנחות *ע"ב מקום פנוי, ט.ל.ח.

תנאי הביטול מעודכנים באתר אשת טורס.

297 mm x 210 mm



חופשות בצפון
 נוף

גינוסר
חצי פנסיון

 פסטורל
כפר בלום
חצי פנסיון

לאונרדו 
קלאב טבריה

הכל כלול

 חוף גיא
טבריה

חצי פנסיון

₪875₪1,155₪1,190₪1,180אמצ"ש ביולי

₪980₪1,360₪1,160₪1,290סופ"ש ביולי

₪1,180₪1,600₪1,220₪1,550אמצ"ש באוגוסט

₪1,180₪1,500₪1,190₪1,550סופ"ש באוגוסט
*המחירים לזוג ללילה. מינימום 4 לילות באמצ״ש, 3 לילות בסופ״ש.
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03-7771155 להזמנות:
5% הנחה נוספים בכרטיס אשראי חבר וב-4 תשלומים שווים.

*המחיר לזוג ללילה בתאריכים נבחרים *מחיר ליחיד בחדר זוגי הינו 10% 
פחות ממחיר של זוג. *אין כפל מבצעים והנחות *ע"ב מקום פנוי, ט.ל.ח.

תנאי הביטול מעודכנים באתר אשת טורס.

297 mm x 210 mm


