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  ואופן הזמנת החדרים אודות בתי המלון

  מלון דן אילת
  מלון הכנס, בו יתקיימו ההרצאות, התערוכה והאירועים החברתיים.

  כוכבים. 5מלון ברמת 
 3זוג + , ילדים בשני חדרים 2זוג + , זוג + ילד בחדר ההורים, שלושה מבוגרים, חדר לזוג, חדר ליחידבמלון אפשרות להזמנת: 

  .ילדים בשני חדרים
 .עם מרפסת פונה לים 10 עד 3קומות  -  - (Standard) "חדרי "סטנדרטהחדרים השמורים לכנס הינם 

  אחד. מקסימום תפוסה בחדר: זוג + ילד
  . כולל: ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבת.HBבסיס השהייה במלון: 

  במרכז המלון.  10עד  3ממוקמים בקומות  - (Deluxe) "לוקס חדרי "דהקיימת אפשרות לשדרג בתוספת תשלום ל
   .השחייה והים האדום ומרווחים בעלי מרפסת הצופה ישירות על בריכות חדרים גדולים

 חדר זה מתאים לזוג + ילד+ תינוק. לא ניתן להצמידו לחדר סטנדרט רק לחדר דה לוקס 
  

  רויאל גארדןישרוטל מלון 
  מלון במרחק הליכה ממלון הכנס.

  .שני ילדים ומעלהכוכבים מתאים במיוחד למשפחות עם  4מלון ברמת 
בחדר ההורים, ילדים  2זוג + , חדר לזוג + ילד בחדר ההוריםל, חדר מבוגריםשלושה , חדר לחדר לזוגבמלון אפשרות להזמנת: 

  ילדים בחדר ההורים. 4ילדים בחדר ההורים, חדר לזוג +  3זוג + חדר ל
  .. כולל: ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבתHBבסיס השהייה במלון: 

  
  מלון ישרוטל ספורט קלאב

  מלון במרחק הליכה ממלון הכנס.
  .ילד אחדכוכבים מתאים במיוחד למשפחות עם  4מלון ברמת 

  ילד אחד.+זוג, חדר לזוגחדר לבמלון אפשרות להזמנת: 
  מקסימום תפוסה בחדר: זוג + ילד אחד.

ביום וצהרים וערב ביום שישי, ארוחת בוקר רוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר, צהרים א הכל כלול. כולל: בסיס השהייה במלון: 
  שבת.

                                                                                                                                               
  כל בתי המלון: ל כללי
   0-2 תינוק
  2-12ילד 

  12מבוגר מעל גיל 
  

  קבלה ועזיבת חדרים: 
 , שעת עזיבת החדר בשבת עד מוצ"ש.15:00החל מהשעה  מלון דן אילת:

. המבקשים לעזוב במוצ"ש מתבקשים לפנות 14:00, עזיבת החדר בשבת עד השעה 16:00החל מהשעה  מלון רויאל גרדן:
  .ותקבל אישור מתאים למזכירות הכנס בכדי שתיידע את המלון

. המבקשים לעזוב במוצ"ש מתבקשים לפנות 14:00, עזיבת החדר בשבת עד השעה 15:00החל מהשעה  מלון ספורט:
  .ותקבל אישור מתאים למזכירות הכנס בכדי שתיידע את המלון

  
  ניתן להזמין בתוספת תשלום: 

  במלון דן (ארוחת צהריים קלה בשטח תערוכת הכנס) שוברים לארוחת צהרים לבני משפחה ביום שישי •
  (ללנים במלון דן בלבד) ת צהרים ביום שבתארוח •
 טיולים לבני משפחה ביום שישי (יפורסמו בהמשך) •
  במלון דן אילת (בכפוף לאישור מזכירות הכנס) DLXחדר  •



  

2 

 

  הזמנת חדרים ותשלום
  הזמנת חדרים ללא צירוף אמצעי תשלום בתוקף, לא תכובד.

  ניתן לשלם באמצעות:
  )1.1.2014עד  3תשלום , 10.12עד  2תשלום , 10.11עד  1תשלום  :תשלומים 3(תשלום אחד, או  כרטיסי אשראי

אשראי שיבוצעו לאחר תאריך התשלום הראשון או השני, ייחוייבו בתשלום אחד או שניים לפי המועד בו יבוצע הזמנות בכרטיסי 
  )1.1.2014עד  3תשלום , 10.12עד  2תשלום , 10.11עד  1תשלום תשלומים,  3: (תשלום אחד, או המחאות התשלום.

 ):בכתב בלבדיתקבל (ביטול לינה בכל אחד ממלונות הכנס 
 נוינתילא  - לאחר תאריך זה במקרה של ביטול  ,ח "ש 50בדמי טיפול של חוייב ת 8/12/13 ה תאריךלהזמנה עד הביטול 
  . כלל יםהחזר

  

  מחירי הזמנת הלינה
  האתר המקוון בקישור:באמצעות  2013בדצמבר  8הזמנת חדרים תיעשה עד תאריך: 

https://events.eventact.com/runReg/reg/regwelcome.aspx?form=5529&Company=75&Event=14090&Lang=he  
  mtropp@paragong.comאו במייל  3457677-03תקשר אל גב' מירה טרופ בטלפון/ פקס: לבירורים ניתן לה

  הזמנת הלינה תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור מזכירות הכנס
  

  דן אילתסוג החדר במלון 
 HBהלינה על בסיס 

 לחברי איגודמסובסד מחיר 
 לילות 2-ל

 מחיר מלא (ללא סבסוד)
  לילות 2-ל

  לתשלום  סה"כ לילות  עד תאריך  מתאריך

    2  4.1.2014  2.1.2014  ₪ 2,214  ₪ 1,214 חדר ליחיד

    2  4.1.2014  2.1.2014  ₪  2,664  ₪ 1,664 חדר לזוג

    2  4.1.2014  2.1.2014  ₪ 3,465  ₪ 2,465  שלושה מבוגרים

    2  4.1.2014  2.1.2014  3,333₪  ₪ 2,333 זוג + ילד בחדר ההורים

   2  4.1.2014  2.1.2014 ₪ 4,932 ₪ 3,932 ילדים בשני חדרים 2זוג + 

   2  4.1.2014  2.1.2014 ₪ 5,331 ₪ 4,331  ילדים בשני חדרים 3זוג + 

     יש לסמן כדי להזמין עריסה  ללא תשלום   ללא תשלום   תוספת עבור תינוק

   DLX  360 ₪ 360 ₪ 2.1.2014  4.1.2014  2תוספת לחדר 

  
  רויאל גארדן סוג החדר במלון
 HBהלינה על בסיס 

  לתשלום  סה"כ לילות  עד תאריך  מתאריך  מחיר מלא (ללא סבסוד)  לחברי איגודמסובסד מחיר 

    2  4.1.2014  2.1.2014  ₪ 1,940    ₪ 940 חדר לזוג

    2  4.1.2014  2.1.2014  ₪ 2710  ₪ 1,710  שלושה מבוגרים

    2  4.1.2014  2.1.2014  ₪ 2,424    ₪ 1,424 בחדר ההוריםזוג + ילד 

   2  4.1.2014  2.1.2014 2,908₪   ₪ 1,908 חדריםילדים בשני  2זוג + 

   2  4.1.2014  2.1.2014 ₪ 4,048   ₪ 3,048  חדריםילדים בשני  3זוג + 

   2  4.1.2014  2.1.2014 ₪ 4,532   ₪ 3,532  חדריםילדים בשני  4זוג + 

   2  4.1.2014  2.1.2014 ₪ 60   ₪ 60  תינוק תוספת עבור

  
  ספורטן סוג החדר במלו

פנסיון מלא  FBהלינה על בסיס 
 ("הכל כלול)

  לתשלום  סה"כ לילות  עד תאריך  מתאריך  מחיר מלא (ללא סבסוד)  לחברי איגודמסובסד מחיר 

    2  4.1.2014  2.1.2014  ₪ 1,840    ₪ 840 חדר לזוג

    2  4.1.2014  2.1.2014  ₪ 2,690    1,690₪  שלושה מבוגרים

    2  4.1.2014  2.1.2014  ₪ 2,387    ₪ 1,387 זוג + ילד בחדר ההורים

   2  4.1.2014  2.1.2014 ₪ 70   ₪ 70  תוספת עבור תינוק

  
בני/ות שישי (למשתתפי הכנס לא כולל ביום  אילתבמלון דן קלה ת צהרים , השתתפות בהרצאות, ארוחתג דמי הרישום למשתתף כוללים:

  זוג)


