
 

 

 

27.1.2022  
 

 אל:
 סמנכ"ל דרור טוקר – "צוות"

 
 .2022פסח ,  – "צוות"הנדון :   נופשי פסח לאנשי 
 

 
להביא לעיונך הצעה לאירוח מחזורי נופש בחג הפסח המיועדים לאנשי  שמחים
 ובני משפחותיהם .  "צוות"

 כמידי שנה, נשמח לארח ולהעניק שירות למשפחות. 
 

 י( שנ –)שישי  מחזור ליל סדר: 
 

 לילות.   3,  שני  –,  ימים שישי 18.4.2022-15:        מועדים
 , לא כולל ארוחת צהריים ביום זה.    14:30:  יום שישי ,  החל מהשעה קבלת חדרים
 .  14:00יום שני  ,   עד השעה    סיום הנופש:

 
 יום שישי: 

 ליל סדר בהובלת עורך סדר  –חגיגית ה ארוח
 פעימות במהלך היום .  2כיבוד קפה ועוגה, 

 
  יום שבת,   יום ראשון : 

 ארוחת בוקר 
 ארוחת צהריים 

 ארוחת ערב 
 פעימות במהלך היום .  2-קפה ועוגה ,ב

 
 יום שני : 

 ארוחת בוקר
 ארוחת צהריים . 
  14:00עזיבה עד השעה 

 
 להלן עלויות האירוח: 

 )המחירים הינם לאדם ללילה( 
 

 ה לליל₪    670       ומעלה ,   18מגיל  -מבוגר
 ₪  335        (  18-2ילד בחדר הורים )

  ₪ 025  -ילד בחדר נפרד  )מינימום שני ילדים לפתיחת חדר( 
 ** מינימום לחדר עלות זוגית . 

 
 

 שבת( – מחזור חג שני: )חמישי 
 

 לילות .  2מוצ"ש   ,  –,  חמישי  23.4.2022-12:        מועדים
לא כולל ארוחת צהריים ביום  -  14:30החל מהשעה  –שי  יום חמי:  קבלת חדרים

    זה.   



 

 

 

יום שבת בשעות אחה"צ  )דתיים יוכלו להחזיר בחדר עד מוצ"ש(,      סיום הנופש:
 ארוחת ערב ביום זה.  לא כולל 

 
 ימי חמישי, 
 ארוחת ערב 
 פעימות  2קפה ועוגה*

 
 יום שישי

 ארוחת בוקר 
 ארוחת צהריים 

 ארוחת ערב 
 פעימות   2קפה ועוגה*

 
 יום שבת: 

 ארוחת בוקר 
 ארוחת צהריים 

 קפה ועוגה פעימה אחת .
 

 להלן עלויות האירוח: 
 )המחירים הינם לאדם ללילה( 

 
 ₪      650 -ומעלה   18מגיל  -מבוגר

   ₪    325     -  (  18-2ילד בחדר הורים )
  487.5 –ילד בחדר נפרד  )מינימום שני ילדים לפתיחת חדר( 

 ** מינימום לחדר עלות זוגית 
 

 בכפר הנופש... 
 

ה עם חבילת יערכת קפה, מקרר , מיזוג , טלויזי –חדרי אירוח מאובזרים  -
 ערוצים 

 )כשר לשומרי קטניות( מטבח עשיר ומגוון   -
 בריכת שחייה  -
 חדר כושר  -
 מגרשי ספורט  -
 )יפורסם בהמשך (מופע אומן אורח  -
 מוזיקה לריקודים מידי ערב  -
 הרצאה / סדנה   -
 ליל סדר בהובלת עורך סדר   –במחזור ראשון  -

 
 

  . 2280-270-072  -לפרטים והזמנות , כפר הנופש "על הים", גבעת אולגה  
 

 כפר הנופש פועל על פי הנחיות התו הירוק, כפי שיהיה תקפות לעת האירוח.  
 

 ימים טרם האירוח. 10ביטול הזמנה אפשרית עד 
 מערך ההזמנה.  20%צר יותר כרוך בתשלום של ביטול בטווח זמן ק

 
 נשמח לעמוד לרשותכם לכל מידע נוסף. 

 


