מחזורי פסח  - 5102האגודה למען החייל
בחג הפסח  5102יתקיימו מחזורי נופש ,עבור האוכלוסייה הזכאית ,בכפרי
הנופש של האגודה למען החייל אולגה ואשקלון ,כמפורט:
כפר הנופש "על הים" אולגה:
מחיר ללילה לאדם בחדר זוגי

ימים

מועד הנופש

₪440

ראשון  -שלישי
(2לילות 3 ,ימים)

5-7.4.2015

₪430

רביעי  -מוצ"ש
(3לילות 4 ,ימים)

8-11.4.2015

*ילד בחדר הורים  21%מהמחיר הנ"ל
*ילד בחדר נפרד  52%מהמחיר הנ"ל (ילד מגיל (5-01
*לא ניתן להזמין מחזור נופש עבור בודד בחדר זוגי
הגעה לנופש :החל מהשעה  - 02:11לא כולל א.צהריים ביום זה.
עזיבת הנופש :לאחר השעה  - 00:11לא כולל ארוחת ערב ביום זה.
האירוח כולל במתקנים:










אירוח על בסיס פנסיון מלא
חדרי לינה נוחים ומרווחים
בריכת שחייה
חדר כושר
ספא מפנק ,מגוון טיפולי גוף במחירים אטרקטיביים
מתחם שעשועים לילדים
צוות בידור במגוון פעילויות למבוגרים ולילדים
מופעי אומנים אורחים
בית כנסת

תנאי הרשמה




הנופש מיועד לעמית/ה ובני משפחתו הראשונים בלבד (בן/בת הזוג
וילדים עד גיל .(01
האירוח על בסיס פנסיון מלא.
המחיר הינו לאדם ללילה בחדר זוגי (מינימום זוג בחדר)








ילד בחדר הורים  21%מהמחיר הנ"ל
ילד בחדר נפרד  52%מהמחיר הנ"ל (גיל מגיל )5-01
לא ניתן להזמין מחזור נופש עבור בודד בחדר זוגי
יתכנו שינויים בתכניות הנופשים
קיום הנופש מותנה במינימום נרשמים.
במקרה של ביטול של פחות מ 01-ימים ,המזמין יחויב בקנס של
עלות לילה במלון ,במקרה של אי-הגעה ללא שום הודעה מראש,
המזמין יחויב בקנס של  21%מעלות החבילה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
כפר הנופש "על הים" אולגה 175-5715571 -

כפר הנופש אשקלון:
מחיר ללילה לאדם בחדר זוגי

ימים

מועד הנופש

₪400

שישי  -שני
(3לילות 4 ,ימים)

3-6.4.2015ערב ליל הסדר

*ילד בחדר הורים  21%מהמחיר הנ"ל
*ילד בחדר נפרד  52%מהמחיר הנ"ל (ילד מגיל )5-01
*לא ניתן להזמין מחזור נופש עבור בודד בחדר זוגי
הגעה לנופש :יום שישי ,החל מהשעה  - 04:11לא כולל א.צהריים ביום זה.
עזיבת הנופש :יום שני ,לאחר ארוחת הבוקר עד השעה .01:11
האירוח כולל במתקנים:












אירוח על בסיס פנסיון מלא
יערך סדר מרכזי עם רב בנוסף תינתן בכל שולחן קערת סדר אישי.
חדרי לינה נוחים ומרווחים
בריכת שחייה
חדר כושר
מתחם שעשועים לילדים
צוות בידור במגוון פעילויות למבוגרים ולילדים
מופעי אומנים אורחים
בית כנסת
עמדות אינטרנט
סאונה יבשה ורטובה

תנאי הרשמה









הנופש מיועד לעמית/ה ובני משפחתו הראשונים בלבד (בן/בת הזוג
וילדים עד גיל .)01
ההרשמה תיפתח החל מפרסום זה ועד גמר המקומות בכפר הנופש
אשקלון בטלפון.175-571555170 :
האירוח על בסיס פנסיון מלא.
המחיר הינו לאדם ללילה בחדר זוגי (מינימום זוג בחדר)
לא ניתן להזמין מחזור נופש עבור בודד בחדר זוגי
יתכנו שינויים בתכניות הנופשים
קיום הנופש מותנה במינימום נרשמים.



במקרה של ביטול של פחות מ 01-ימים ,המזמין יחויב בקנס של
עלות לילה במלון ,במקרה של אי-הגעה ללא שום הודעה מראש,
המזמין יחויב בקנס של  21%מעלות החבילה.

