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 נופש באילת
 2020 מיטב עם כוכבים

 במלון ישרוטל ספורט  
 

 ימי ראשון - רביעי 09-12.02.20
 

 .הכל כלוללילות על בסיס  3האירוח יכלול 
  : ופעילויותמיטב מופעים  

 

 9.2.20יום ראשון 
 לוח זמנים יפורסם בהמשך. –איסוף מהישובים 

 הגעה למלון וארוחת צהריים  14:30
 ננה ה זוהר ולירון לב בליווי סימפונט רערבק: מופע פתיחה 21:00

 מופע של ישן מול חדש -בדרך אל הכפר ' 
במופע מבצעים סימפונט רעננה מארחים  את רבקה זוהר ולירון לב.  

השניים את מיטב הקלאסיקות הישראליות המוכרות בעיבודים חדשים: " 
" ועוד, בנוסף שירים הדרך אל הכפר", "מה אברך", "זמר שלוש התשובות

 .חדשים שיצרו יחד במשך השנים האחרונות
 

 בוקר של טבע ומוסיקה   –10.2.20יום שני  
 בדרך נופים מדהימים יפיפה,  שמורהב הליכה קצרה  – סיור רגלי לנחל ועמודי עמרם

  של הרים צבעוניים.
 סיור טבע מודרך בדרום הערבה

 סות אבן בסגנון עתיק ובו נחל הגן בנוי על טר  - הגן הבוטני של אילת
 משוחזר, עצי נוי וצמחי תבלין, מצפורים המשקיפים לים סוף והרי אדום . 

 .ביום שני לא תתקיים ארוחת צהריים במלון. כיבוד יוגש בגן הבוטני
 

  יוצר ומנגן מוסיקה - תזמורת של איש אחד אלדד ציטרין –לסיום
 א משתמש בו זמנית במגווןהו ,, מוקף בסט כלי נגינה ייחודייםמדהימה

   כלי הנגינה העומדים לרשותו: פסנתר חשמלי, מקלדות, כלי נשיפה,
  .ועודכלי הקשה, תופים אקוסטיים 

 
בהופעה עם להיטים מלהיב של נגנים וזמרים מופע להקה עם הרכב גלי עטרי  21:00

ת קריירה שנו  40 ים.מקסים, עם כל הלהיטים מכל הזמנ גלי עטרי במופע מכל הזמנים

 עטרי  גלי ואינספור נכסי צאן ברזל בפסקול הישראלי הקולקטיבי

  11.2.20יום שלישי 
  קובי מידן ואיתי פרל  'לאונרד כהן : החיים והשירים' 

לזכרו של לאונרד כהן בהגשת קובי מידן ואיתי פרל שמספר את מופע 
סיפור חייו של לאונרד כהן: היהדות, הבודהיזם, הנשים, הכתיבה, הסמים 

מידן, שתרגם . והאלכוהול, ההצלחות והכישלונות והפריחה המאוחרת
לעברית את שיריו וספריו של כהן, במבט מעשיר ומעמיק על חייו 

של לאונרד, כשבין הסיפורים פרל מבצע את  האישיים ועולמו הרגשי
 .השירים של כהן
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   מפגש פסגה -אלי יצפאן וציפי שביט    – מופע סיום 

ציפי שביט ואלי יצפאן, ענקי הבידור במיטב הקטעים שהקהל אוהב, 
משלבים כוחות למופע חד פעמי שיפיל  !לראשונה ביחד על הבמה

 .אתכם מצחוק והנאה

 
          

 במלונות  –ריקודים בתום המופע כולל כיבוד ליקה סלה  מובכל לי

 
 

 עלויות           
 
 
 
 
 
 

 

 : המחיר כולל 
 כלוללילות על בסיס הכל  3אירוח  
 אוטובוס הלוך וחזור 
 פעילות הופעות ותכנים ע"פ תוכנית המצורפת 

 
 התוכנית נתונה לשינויים *  

 
 דמי ביטול לבודדים לקב' :

 ללא דמי ביטול  –יום לפני היציאה  14עד 
 דמי ביטל של לילה.  -יום ועד שבוע מיום היציאה  14

 50%דמי ביטול  –עד יום לפני היציאה 
 דמי ביטול מלאים.   -ביטול ביום היציאה 

 
 

     merchavim-misgav.org.ilמרחבים אתר : ולהרשמה לפרטים
 

 . מרחבים עמותת באתר בקתדרה לפעילויות ההרשמה בטופס ההרשמה
 כרטיס באמצעות 'טורס פרי' והנופש התיירות לחברת ישירות יתבצע הנופש עבור התשלום

 . ךבהמש הנרשמים לידי שיועבר טופס גבי על ,אשראי
 .פריטורס לחברת במרוכז ויועברו מרחבים עמותת ידי על יאספו ההרשמה טפסי

 
 !מהנה נופש

 

 

 מלון 
 

המחיר לאדם 
  בחדר זוגי

 המחיר למבוגר
  יחיד בחדר

 המחיר למבוגר
 של שלושה בחדר 

 מלון ספורט 
 הכל כלול

1,750  ₪ 2,500   ₪ 1,690  ₪ 


