
ישרוטל ים המלח, מלון נופש וספא
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אירוח עם השירות והאיכות של רשת מלונות ישרוטל	 
חוף ים פרטי עם מיטות שיזוף וכסאות	 
שתייה חופשית בארוחות )כולל בירה(	 
בריכת שחייה חיצונית ובריכת מי ים המלח	 
ספא ‘אספרי’ – ספא איכותי עם מגוון טיפולים ומועדון בריאות	 
מסעדת הבשרים ראנץ׳ האוס המפורסמת	 

פרטים והרשמה:
מרכז הזמנות: טל’: 6058355– 03, פקס: 03-5465582

דניאלה בירמן 050-7409089, יניב זק )צפון( 054-8083015
www.bridgeredsea.com     birmand@inter.net.il

נקודות אמן מקומיות וארציות
שתייה חמה/קרה וכיבוד חופשי במהלך התחרויות

פרסים מיוחדים לבעלי דרגות נמוכות
גביעים לזוכים בשלושת המקומות הראשונים

בים המלח
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תכנית התחרויות

תחרות זוגות סימולטנית ארצית
15.3 יום א’ 20:30 

תחרות גביע ים המלח
16.3 יום ב’ 16:30 
17.3 יום ג’ 16:30

 IMP תחרות זוגות
נקודות אמן ארציות 

18.3 יום ד’ 20:30
19.3 יום ה’ 16:30

TOP BOTTOM תחרות זוגות
נקודות אמן ארציות

20.3 יום ו’ 16:30
21.3 שבת 10:30

תחרות זוגות
21.3 שבת 20:00

בכל יום )ימים ב’-ו’(:
10:00 – הרצאה, 10:30 – תחרות זוגות

ארגון: דוד בירמן
שיווק והזמנות: דניאלה בירמן, יניב זק

חבילות נופש בלעדיות

הצעות לימים א’-ה’
מלון ישרוטל

גנים
מלון ישרוטל

ים המלח
1,270 ש”ח 1,565 ש׳׳ח 3 לילות: א’-ד’
1,690 ש”ח 2,090 ש”ח 4 לילות: א’-ה’

הצעות הכוללות סופ׳׳ש
מלון ישרוטל

גנים
מלון ישרוטל

ים המלח
1,615 ש”ח 2,010 ש”ח  3 לילות
2,035 ש”ח 2,535 ש”ח 4 לילות
2,810 ש”ח 3,480 ש׳ח 6 לילות
2,960 ש”ח 3,660 ש”ח 7 לילות

המחיר הנקוב הינו לאדם, בחדר זוגי, על בסיס חצי פנסיון 	 
וכולל השתתפות באירועים.

המחירים כוללים מע”מ.	 
מחירי חדר ליחיד – 15% פחות מחדר זוגי	 
כניסה חופשית ל׳ספא אספרי׳ ו-10% הנחה על טיפולים	 
הופעות מדי ערב בלובי המלון	 
הסעה מהבית )בתשלום נפרד(	 
דמי רישום – 50 ₪ לאדם	 
ביטול עד 7 ימים לפני ההגעה – ללא חיוב.	 
ביטול של פחות מ- 7 ימים – יחוייב במחיר לילה אחד, בהתאמה.	 

אירועים מיוחדים
יום ב’ – הקרנת סרט
יום ג’ – הופעת אמן

יום ד’ – ארוחת ערב חגיגית
יום ה’ – קוקטייל גבינות ומאפים
יום ו’ – הופעה ומסיבת ריקודים


