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 ואופן הזמנת החדרים אודות בתי המלון

 
 ילתמלכת שבא א ןהילטומלון 

 
 ס, בו יתקיימו ההרצאות, התערוכה והאירועים החברתיים.ונימלון הכ

 כוכבים. 5מלון ברמת 

 שעברו שיפוץ וחדרי דלקס שטרם עברו שיפוץ. סופירייר חדריס הינם וניהחדרים השמורים לכ

 : חדרים  במלון אפשרות להזמנת

 2זוג + , ילדים בחדר ג'וניור 2זוג + , זוג + ילד + תינוק בחדר ג'וניור, שלושה מבוגריםחדר לזוג + ילד, , חדר לזוג, חדר ליחיד

 .חדרים 2 -ילדים ב

 מקסימום תפוסה:

 .נפשות 3זוג+תינוק, סך הכל לד או זוג+ י - בחדר רגיל

 .נפשות 4תינוקות, סך הכל  2זוג+  ילדים או זוג+ ילד+ תינוק או 2זוג+   - ביחידת ג'וניור

 נפשות )זוג+ילדים/תינוק( 5מקסימום  –ביחידת משפחה 

 ארוחת בוקר ביום שבת.כולל: ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, )חצי פנסיון(.  HBבסיס השהייה במלון: 

 
 וחדרים הפונים לים )על בסיס מקום פנוי( וחדרי משפחה  ג'וניור חדריקיימת אפשרות לשדרג בתוספת תשלום ל

 .נפשות )על פי תנאי המלון( הינה חובה ולא ניתנת לביטול / שינוי 4התוספת ליחידת ג'וניור בתפוסה של 
 

                                                                                                                                          

 : לתשומת ליבכם
  0-2 תינוק
 2-12ילד 

 12מבוגר מעל גיל 
 

 קבלה ועזיבת חדרים: 
יש לציין  מוצ"שבמידה ומעוניינים לעזוב ב, 16:00השעה  בשבת עד ים, שעת עזיבת החדר15:00החל מהשעה קבלת חדרים 

 .זאת למזכירות הכינוס
 

 ניתן להזמין בתוספת תשלום: 
 ם ביום שבתיארוחת צהרי 

  טיולים לבני משפחה ביום שישי– ( יש לפנות למירה ממחלקת הרישוםלפארק תמנע mtropp@paragong.com) 

 (סוניבכפוף לאישור מזכירות הכווחדרים הפונים לים )על בסיס מקום פנוי  חדרי משפחה, ג'וניור חדרי 
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 הזמנת חדרים ותשלום
 (2014הזמנת החדרים המסובסדים הינם לחברי איגוד חיפ"א )אשר שילמו חברות לשנת 

 

 מחירי הזמנת הלינה
 הזמנת חדרים תיעשה באמצעות האתר המקוון בקישור:

https://events.eventact.com/runReg/reg/regwelcome.aspx?form=10669&Company=75&Event=16809&Lang=he    
 mtropp@paragong.comאו במייל  3457677-03לבירורים ניתן להתקשר אל גב' מירה טרופ בטלפון/ פקס: 

 

 
 סוניעל בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור מזכירות הכהזמנת הלינה תתאפשר 

 חדרי דלקס-הילטון
 
 

 דלקס )לא משופץ( חדר 
 הילטון מלכת שבא במלון

 חצי פנסיוןהלינה על בסיס 

מסובסד מחיר 

  לחברי איגוד

מחיר מלא )ללא 

 סבסוד(

סה"כ  עד תאריך מתאריך

 לילות

 לתשלום

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 1730 ₪ 1130 חדר ליחיד

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 1930 ₪ 1400 *חדר לזוג

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 2560 ₪ 2100 *(12שלושה מבוגרים בחדר )מבוגר= ילד מעל גיל 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 2410 ₪ 1880 *זוגי ( בחדר12ועד גיל  2זוג + ילד )מגיל 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 2760 ₪ 2230 *זוג + ילד + תינוק בחדר ג'וניור

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 3190 ₪ 2660 *ילדים בחדר ג'וניור 2זוג + 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 3840 ₪ 3310 *חדרים 2 -ילדים ב 2זוג + 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 4340 ₪ 3810 *חדרים 2 -ילדים ב 3זוג + 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 50 ₪ 50 **(2עד  0תינוק )מגיל 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 490 ₪ 490 *תוספת לילד*

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 160 ₪ 160 **תוספת לנוף לים

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 300 ₪ 300 **תוספת ליחידת ג'וניור

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 490 ₪ 490  **תוספת ליחידת משפחה

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 550 ₪ 550 ***העסקיםכניסה לטרקלין 

 ₪ 120 ארוחת צהריים שבת לאדם

 

 ביום שישי במלון קלה תג, השתתפות בהרצאות, ארוחת צהרים  דמי הרישום למשתתף כוללים:

 .8-10/1/2015לילות  2הזמנת המלון הינה למינימום 
 האיגוד לחברי החדרארוחת צהריים קלה לבן/בת הזוג ביום שישי כלולה במחיר *
 מחיר לשני לילות **

 18מחיר לחדר לשני לילות, הכניסה מוגבלת מגיל  - כניסה לטרקלין העסקים ***
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 סוניהזמנת הלינה תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור מזכירות הכ
 חדרי סופירייר-הילטון

 
 

 סופירייר )משופץ(   חדר
 הילטון מלכת שבא במלון

 חצי פנסיוןהלינה על בסיס 

מסובסד מחיר 

 לחברי איגוד

מחיר מלא )ללא 

 סבסוד(

סה"כ  עד תאריך מתאריך

 לילות

 לתשלום

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 2000 ₪ 1400 חדר ליחיד

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 2250 ₪ 1720 *חדר לזוג

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 2860 ₪ 2400 *(12שלושה מבוגרים בחדר )מבוגר= ילד מעל גיל 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 2680 ₪ 2150 *זוגי ( בחדר12ועד גיל  2זוג + ילד )מגיל 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 3040 ₪ 2510 *זוג + ילד + תינוק בחדר ג'וניור

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 3520 ₪ 2990 *ילדים בחדר ג'וניור 2זוג + 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 4300 ₪ 3770 *חדרים 2 -ילדים ב 2זוג + 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 4830 ₪ 4300 *חדרים 2 -ילדים ב 3זוג + 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 50 ₪ 50 **(2עד  0תינוק )מגיל 

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 530 ₪ 530 *תוספת לילד*

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 160 ₪ 160 **תוספת לנוף לים

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 310 ₪ 310 **תוספת ליחידת ג'וניור

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 510 ₪ 510 **תוספת ליחידת משפחה

  2 10.1.2015 8.1.2015 ₪ 550 ₪ 550 ***כניסה לטרקלין העסקים

 ₪ 120 לאדם ארוחת צהריים שבת

 

 
 שישי ביום במלון קלה ת צהרים בהרצאות, ארוח, השתתפות תג דמי הרישום למשתתף כוללים:

 .8-10/1/2015לילות  2הזמנת המלון הינה למינימום 
 דלחברי האיגו ארוחת צהריים קלה לבן/בת הזוג ביום שישי כלולה במחיר החדר *
 מחיר לשני לילות **
 18מחיר לחדר לשני לילות, הכניסה מוגבלת מגיל  - כניסה לטרקלין העסקים** *
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 ארקיע ישירות דרך חברת -הזמנת טיסות 
 

 .5758*בטלפון מס':  ארקיעהזמנות יבוצעו ישירות במרכז ההזמנות של 

 ייעשה במעמד ההזמנה. ארקיע. התשלום ישירות לדרך דן כנסים חיפ"אס וניכמשתתף כבפנייתך יש להזדהות 

 מס' המקומות בכל טיסה מוגבל!

 
 מחיר למבוגר שעה -אל  -מ  תאריך

 12)גיל 
 ומעלה(

 מחיר לילד
-2)גילאים 

12) 

מחיר תינוק )עד 
 גיל שנתיים(:

 שדה דב 8/1/15
 נתב"ג
 חיפה

 אילת
 אילת
 אילת

14:00 ,14:50 ,15:30 
13:35 
08:50 

292 ₪ 
254 ₪ 
379 ₪ 

206 ₪ 
195 ₪ 
249 ₪ 

39 ₪ 
39 ₪ 
46 ₪ 
 

 אילת 10/1/15
 אילת
 אילת

 שדה דב
 נתב"ג
 חיפה

 

17:15 ,18:20 ,19:40 ,20:55 
18:55 ,21:55 
16:30 

292 ₪ 
254 ₪ 
379  ₪ 

 

206 ₪ 
195 ₪ 
249 ₪ 

39 ₪ 
39 ₪ 
46 ₪ 
 

 

 
 .ברשימה לעיל( תטיסות בשעות אחרות )אשר לא מופיעובמרכז ההזמנות של ארקיע *ניתן להזמין 

 
 זהות/דרכון.התייצבות לטיסה: לפחות שעה לפני שעת ההמראה משדה דב ושעה וחצי מנתב"ג. יש להצטייד בתעודת 

 
 עם ההזמנה.  ארקיעיועברו דרך חברת  שינוי / תנאי ביטול

 .הודעה תועבר בנפרד –עשויה להודיע על שינויים בזמני ההמראה והנחיתה  ארקיעחברת 

 .)דן כנסים( איננה אחראית על כל שינוי / ביטול / איחורים שחברת ארקיע מבצעת  Paragon Israelחברת 
 חברות תעופה אחרות ו/או טיסות ארקיע בשעות אחרות.באמצעות גם את טיסותיהם משתתפי הכינוס רשאים להזמין 

 

 


