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  הגברחוגגים את יום 
 חצי פנסיון לילות ב 2בילוי 

 אילת" פאלאס  הרודס מלון "ב
 

 26-28.3.2023 :תאריכיםב

 

 )לא כולל טיסות( ₪ * 0 - ב
המעניק אירוח מלכותי לכל  כוכבים, 5יוקרתי ברמה של הרודס פאלאס הוא מלון 

, או במילים אחרות נופש מהאגדות. ממלכת הרודס פאלאס באילת מציעה האורחים
מתמסרים  האורחיםהרפתקה מסעירה לכל החושים בארמון קסום. זהו המלון היוקרתי בו 

 !לתענוגות החיים

 

 ההשתתפות בכל הפעילויות במלון בכפוף להנחיות משרד הבריאות העדכניות למועד הנופש
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 2023אילת"  פאלאס  הרודסב" הגברתכנית יום 
 היום הראשון 

 
 טיסה משדה התעופה בנתב"ג  לרמון )שעה משוערת( - 09:00

 (ושעת התייצבות ודגשים נוספים ך מייל עם פרטי הטיסהכשבוע לפני הנופש יישלח אלי) 

  התייצבות כשעה וחצי לפני מועד הטיסה בנתב"ג.

    .לעלות לטיסה יוכלולא  המאחריםנא לדייק !!! 

 ולקיים את הנחיות משרד הבריאותעם תמונה מזהה  חובה להצטייד בתעודה 

 אין צורך בכרטיס. רשימת השמות נמצאת אצל הדיילות. 

 מלון אל ה המשתתפיםנחיתה בשדה התעופה רמון אילת. אוטובוס יסיע את 

 מזוודות. אחסון המזוודות בחדר וקבלת פנים  מפנקת  תמתין לכם בהגעה למלון

 בעיר.הנחות לקניות ב"אייס מול"  וזמן חופשי לבילוי וקניות  יפנקסחלוקת 

 מפתחות לחדרים  קבלת - 15:00

 במפגש בלבד למשתתפיםוחלוקת שי מפגש עם נציגי הוועד  - 17:00

 ארוחת ערב במלון  20:00 - 18:30

 ערב חופשי 20:00
 

 היום השני 
 

  ארוחת בוקר. 7:30-10:00

ירדן, -יציאה מעיר המלכים, גבול ישראל  - )זוגי בנהיגה עצמית( רינג'ריםטיול  - 10:00-12:00
פארק הצפרות, ההתחלה של נחל רודד תחתון, נחל רודד עליון. עצירה בתצפית משולש הגבולות 

)ישראל ירדן מצרים( לתה צמחים ועוגות. הסבר על המקום. נחזור דרך נחל רודד , מטעי התמרים , 
מחצלות וכריות ישיבה,   נחל נטפים,ערוץ של אירוח מדברי ב ת השלום.חוף הים ולבסוף לגונ

 שולחנות חוף, פיתות בדואיות עם לאבנה, חומוס, שוקולד, זיתים וירקות חתוכים, עלי גפן, סכו"ם, 
 נייר צלחות. 

 ארוחת ערב במלון – 18:30-20:00

 החדש בתיאטרון ישרוטל )מרחק הליכה קצר מהמלון( WOWמופע  22:00-20:30
 

 היום השלישי 
 

 ארוחת בוקר.  7:30-10:00

 ואחסון המזוודות בחדר מזוודות שבמלון.פינוי חדרים  - 11:00

 וחדר הכושר.בבריכת המלון, במתקני המלון בילוי 

 הסעה מהמלון לשדה התעופה רמון  - 15:30

 שעת המראה משוערת משדה התעופה ברמון לנתב"ג.  - 17:00

אוטובוס יצא מפתח המלון  . הסופית בהתאם לשעת הטיסה יקבע מועד היציאה הסופי לשדה התעופה

 לשדה התעופה רמון. אתכם ויסיע 

פה רמון להתייצב בשדה התעו יש להקפיד - גיע לשדה התעופה רמון בכוחות עצמולה שבוחרלמי 

  .מראש את נציגת "זיו תיירות" יש לעדכןשעה וחצי לפני שעת הטיסה. 
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 טופס הרשמה אילת אילת"פאלאס  הרודס"במלון  הגבריום 
 

 המבוקש: הרכב החדר / האם אני רוצה להגיע  בטיסה?נא לסמן את 
 

 לא כולל טיסות(₪  2,140 בחדר זוגי   לסבסוד מחיר לאורח / עובד לא זכאי(  

   יש לפנות לספק טלפונית -חדר ליחיד 
 )הקף בעיגול( עובד/  אורח _____________ת.ז__ _______________להירשם בחדר עם  מעוניין
 )הקף בעיגול( עובד/  אורח _____________ת.ז__ _______________להירשם בחדר עם  מעוניין

 

 מלא שובר נופשו+ יש לשלוח עם טופס ההרשמה  פרטי התשלום: כרטיס אשראי 

 _________________ .ת.ז     שם בעל כרטיס האשראי 

     תוקף:        מס' כרטיס אשראי: 

 _________________ספרות בגב הכרטיס  3

 ללא ריבית( ,תשלומים 2 -)עד    2/   1  מס' תשלומים     ₪    סה"כ לחיוב
 

  בע"מ. זיו תיירות ונופשחברת  לכך שהחיוב נעשה ע"י ת/הנני מודע
  

 ____________________ חתימה:          תאריך:
   

  2023 -ו 2022 –ניתן להשתמש בשוברי הנופש שברשותכם לשנים  
  בכרטיס האשראי.י אחרת תחויב, בצירוף שובר הנופש חתום יש לשלוח את טופס ההרשמה 

 
 mtb1923@gmail.comuאו למייל  ( אסף)  6919899-03לפקס:  לשלוח את טופס הרישום מלא וחתום יש

 710/  210שלוחות  6919969-03יש לוודא טלפונית קבלת טופס ההרשמה במשרדנו בטלפון:  
 מס' המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה!  20.01.23מועד אחרון להרשמה : 

  ,המשלם מיסי ועד בותק של שנה. זכאות לסבסוד הינה לחבר/ת פעיל/ה בארגון העובדים במועד הנופש
 על תנאי מקום פנוי. אורחיםרישום להעברה בשום אופן )גם לא בין העובדים(.  הזכאות אינה ניתנת

  פעם אחת בלבד ליום האישה או ליום הגבר בארץ או בחו"ל.ניתן לנצל סבסוד 

 במועד הנופש ותנה במינימום משתתפים וכפוף להחלטות והנחיות משרד הבריאותמ. 

 מדיניות ביטולים : 

  100תשלום של  –ימי עבודה לפני הנופש  14ביטול של עד  ₪ 

  ממחיר אורח 50% לפני הנופש עבודהימי  14ביטול של פחות מ.  

  תשלום מלא. –או פחות לפני הנופש ימים  7ביטול של 

  להנחיות משרד הבריאות והצגת אישור מתאיםכפוף ב לא יגבו דמי ביטול  –מחלת קורונה או בידוד סגר, במקרה של 

 טלפון נייד ת.ז שם העובד/ת
סניף/ 
 יחידה

 דואר אלקטרוני

     

 :ארגון עובדי מזרחי טפחות תזוג של חברה בן הואבמידה והנוסע *

 טלפון נייד ת.ז הזוג בןשם 

   

סמן 
V 

 לבןארגון או  לחברמחיר מסובסד  סוג
 * ארגון תזוג של חבר

 יש לציין מטה  *מלאבשימוש בשובר נופש   ₪ 0 חדר זוגיאדם ב 
 * מלא בשימוש בשובר נופש  ₪ 0 ר בחדשלישיה   לחדר שותף

  לטיסה הלוך וחזור ₪  480  בטיסהלהגיע  מעונייןאני  


