
  

 

 
  
 
 
 
 

 2020אירופה במים פתוחים ישרוטל אילת חבילות לינה וכלכלה בסבב 
 

 חבילה במלון הרשמי של התחרות ישרוטל ספורט קלאב
 כללי

שחיינים אשר יזמינו חבילת תיור דרך איגוד השחייה יוכלו ליהנות מאירועים חברתיים, ארוחות פסטה, לא תתאפשר כניסה  .1

 למלון למי שאינו אורח בו. 

 לילות. 2מינימום הזמנה  .2

 כל הקודם זוכה ! -מספר החדרים מוגבל  .3

 1.3.20וד השחייה עד לתאריך התשלום ייעשה באמצעות המחאה לפקודת איג   23.2.20 הזמנת חדרים עד ה .4

 לא יישמרו חדרים מעבר למועד ההזמנה. .5

 החבילה
 מלון ישרוטל ספורט קלאב הוא המלון הרשמי של התחרות ובו ילונו חברי כל המשלחות.

 מלון זה הוא בבחינת הכל כלול, הלינה בחדרים : יחיד, זוגי או טריפל.
במייל מטה  שתתאם מחיר מיוחד מול ישרוטל במידת האפשר ובהתאם לזמינות  להרכבים אחרים או משפחתיים יש לפנות לאורלי כהן

 החדרים במלון 
 orly@isr.org.ilאנא שילחו מייל הזמנה מפורט כולל כל שותפי החדר והתאריכים ל 

 
 המחירים הם לחדר ללילה על בסיס ארוחה כל כלול :

 
 
 

 :8.3.2020-4המחירים לתאריכים להלן 

 הערות מחירים הרכב החדר

 תפוסה מקסימלית: זוג+ילד+תינוק ₪ 800 חדר זוגי רגיל

  ₪ 700 חדר יחיד

 חדר לשלושה מבוגרים  ₪ 1200 חדר דה לקס

 .)בחדרים במלון ספורט אין מיני בר )בגלל שזהו מלון הכל כלול 

  לילות, נט לישרוטל, ונכונים לתאריך הרשום לעיל. 4כל המחירים הינם ללילה על בסיס הפנסיון הרשום לעיל, למינימום 
 

 :20.03.208-5או  7.3.2020-4להלן המחירים לתאריכים 

 הערות מחירים הרכב החדר

 תפוסה מקסימלית: זוג+ילד+תינוק ₪ 875 חדר זוגי רגיל

  ₪ 750 חדר יחיד

 חדר לשלושה מבוגרים ₪ 1300 חדר דה לקס

 .)בחדרים במלון ספורט אין מיני בר )בגלל שזהו מלון הכל כלול 

  לילות, נט לישרוטל, ונכונים לתאריך הרשום לעיל. 3כל המחירים הינם ללילה על בסיס הפנסיון הרשום לעיל, למינימום 
 

 : 7.3.2020-5ם להלן המחירים לתאריכי

 הערות מחירים הרכב החדר

 תפוסה מקסימלית: זוג+ילד+תינוק ₪ 1000 חדר זוגי רגיל

  ₪   860 חדר יחיד

  ₪ 1470 מבוגר שלישי בחדר דה לקס

 

 .)בחדרים במלון ספורט אין מיני בר )בגלל שזהו מלון הכל כלול 

  לילות, נט לישרוטל, ונכונים לתאריך הרשום לעיל. 2כל המחירים הינם ללילה על בסיס הפנסיון הרשום לעיל, למינימום 
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