
בקלאב רמון במצפה רמון
חופשת אקסטרים
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להזמנות: מרסל - 08-6586107, 08-6595334  |  קבוצות: אבי - 052-3531389

חופשת בין הזמנים

מחזור א׳ - אמצ"ש
יא'-יד' באב - 23-26/7/18 )3 לילות מיום ב׳(

מחזור ב׳ - אמצ"ש
יז'-כא' באב - 29/7-2/8/18 )4 לילות מיום א׳(

מחזור ג׳ - אמצ"ש
כד'-כח' באב - 5-9/8/18 )4 לילות מיום א׳(

מחזור א׳ - סופ״ש
יד'-יז' באב - 26-29/7/18 )3 לילות מיום ה׳(

מחזור ב׳ - סופ״ש
כא'-כד' באב - 2-5/8/18 )3 לילות מיום ה׳(

מחזור ג׳ - סופ״ש
כח' באב-א' באלול - 9-12/8/18 )3 לילות מיום ה׳(

נדנדות לפעוטות, 2 שולחנות פינג פונג, סקייטפארק, פעילות לילדים חמאם טורקי, סאונה יבשה וחדר מלח - ללא תשלום
בגינת המלון: ספא המלון:

מחיר לזוג בחדר 
לכל התוכנית

1,200 ₪ ליום

מחיר לילד 
בחדר הורים )2-12(

300 ₪ ליום

תוספת בוגר
 בחדר הורים

400 ₪ ליום

מחירי סופ״ש
מחיר לזוג בחדר 

לכל התוכנית
1,000 ₪ ליום

מחיר לילד 
בחדר הורים )2-12(

250 ₪ ליום

תוספת בוגר
 בחדר הורים

350 ₪ ליום

מחירי אמצע שבוע

כשרות מהודרת* בשר ועוף קהילות מהדרין, פרודוקטים העדה החרדית, מוצרי חלב תנובה מהדרין, ירק אפרתי  |  משגיח כשרות צמוד | בית כנסת במלון  |  מתקני 
הספא ללא תשלום – מגוון עשיר של טיפולים, סאונה יבשה, חמאם טורקי וחדר מלח | המלון היחיד במצפה רמון עם מעלית' נגישות לנכים וחדר נכים

clubramon2014@gmail.com  |  www.clubramon.co.il

היום הראשון:  
15:00 - הגעה - שתיה חמה, קרה 

ומאפה – קבלת חדרים והתארגנות.  
19:30-21:00 - ארוחת ערב 

בשרית  
21:00 - יציאה לתצפית בכוכבים 

ברכבים הפרטיים שלכם )הפעילות 
היא כשעתיים בשטח(

היום השני: טיול למכתש
8:00-10:00 - ארוחת בוקר ישראלית 

10:30-14:30 - טיול ברכב שטח 
ספארי 4X4  מדברי במכתש רמון  
14:30 - קפה, שתייה קלה  ומאפה 

15:00 - פעילות ספא גברים – סאונה 
יבשה, חמאם טורקי וחדר מלח

16:30 - פעילות ספא נשים – סאונה 
יבשה, חמאם טורקי וחדר מלח

17:00-19:00 – בריכה – גברים בלבד
19:00 - טיול שקיעה רגלי מודרך 

לאורך מצוק מכתש רמון                  
20:00 - ארוחת ערב בשרית בקלאב 

רמון
21:00 – מופע לכל המשפחה - קוסם   

היום השלישי: ביקור בחוות 
האלפקות, הגעה עצמית

8:00-10:00 - ארוחת בוקר ישראלית 
09:00-11:00 - בריכה נשים

יום חמישי:
15:00 - הגעה - שתיה חמה, 
קרה  ומאפה – קבלת חדרים 

והתארגנות.  

19:30-21:00 - ארוחת ערב בשרית 

21:00 - יציאה לתצפית בכוכבים 
ברכבים הפרטיים שלכם

 )הפעילות היא כשעתיים בשטח(
יום שישי:

8:00-10:00 - ארוחת בוקר 

08:30-10:00 - בריכה גברים

10:15-11:45 - בריכה נשים

12:30-15:30 - טיול ברכב שטח 
ספארי 4X4  מדברי למכתש רמון 

15:30 - קפה, שתייה קלה  ומאפה   

16:00 - ספא גברים 

17:00 - ספא נשים

19:30 - ארוחת ערב וקידוש ליל 
שבת בקלאב רמון

21:00 – הרצאה לכל המשפחה 
טבע בעלי החיים והנבטים   

יום שבת:
11:00-12:30 - ארוחת בופה 

בשרית 

11:00 - ביקור בחוות האלפקות-
הגעה עצמית

14:30 - קפה, שתייה קלה  ומאפה  
15:30 – סנפלינג על מצוק המכתש

20:00 - ארוחת ערב במלון
21:00 – סרט לכל המשפחה

היום הרביעי:
8:00-10:00 - ארוחת בוקר 

ישראלית 
11:30-14:30 - טיול ברכב שטח 

ספארי 4X4  מדברי לעין עקב
יש להצטייד בבגדים המתאימים 

לכניסה לאגם המים הנובע מבטן 
האדמה

15:00 - קפה, שתייה קלה  ומאפה.
18:00 - משחק חץ וקשת בקשתות 

אולימפיות  בחצר המלון ילדים – 
הורים                         

19:00-21:00 - ארוחת ערב בשרית 
21:00 - מופע חיות לכל 

המשפחה 
היום החמישי:       

08:00-09:00 - ארוחת בוקר 
ישראלית 

09:00-10:00 – פינוי חדרים 
והעמסת הציוד על הרכבים  

ונסיעה הביתה

18:30 – סעודה שלישית – חלבית

20:30 – הבדלה
21:30 – טיול בספארי לאור ירח 
סובב מצפה רמון, כרמים, מטעי 

הזיתים וטיילת צלילים 
יום ראשון:

08:00-09:00 - ארוחת בוקר 
09:00-10:00 – פינוי חדרים 
והעמסת הציוד על הרכבים 

ונסיעה הביתה


