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30.11.10 
 

 :לכבוד 
 ר מועדונים"יו

 רכזי נוער
 ות נוער/שחקני
 הורים

 
  

 

 3122במרץ   23-21,  6 -ה" אילת"משחקי : הנדון 

 
 

 .בעיר אילת 3122במרץ  21-23יערכו השנה בין התאריכים י 6 -ה" אילת"משחקי 

 

 .ישהו השנה במספר מלונות בהתאם לפירוט בהמשך מכתב זהוהאורחים המשתתפים 

 יש אפשרות לרדת יום קודם במחיר מיוחד ולמקסם את סוף השבוע* 
 
. 

 : חבילת האירוח כוללת

הסעות ממקומות שונים , (בהתאם למפורט לעיל ) כלכלה , ( 2011במרץ  10,11) לינה 

הסעות פנים מהמלון למרכז , טכס פתיחה, ליווי רפואי, אבטחה, ברחבי הארץ לאילת

 (.כולל תשלום דמי השתתפות ועלות המשחקים ) אולינג  טורניר ב, הבאולינג ובחזרה

 
 : פירוט הארוחות
 

  ארוחת ערב במלון -יום חמישי. 
  ארוחת בוקר במלון  -יום שישי. 
  חלוקה במרכז הבאולינג -( שתייה וחטיף, פרי, כריך)ארוחת צהריים   -יום שישי. 

  ארוחת ערב במלון  -יום שישי. 
  ןארוחת בוקר במלו  -יום שבת. 
  קלאב מלוןחלוקה בלובי  -( שתייה וחטיף, ריפ, כריך)ארוחת צהריים   -יום שבת 

 .הוטל
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 :לשהייה בזמן המשחקים " אילת"להלן החבילות המוצעות למלונות משחקי 

 
 בן משפחה/ מלווה / אחיד למשתתף  מחיר : הערה

 

 
 : לילות בסוויטה הן 3לשהייה של " קלאב הוטל"החבילות המוצעות במלון 

 

 
 5  לאדם ₪  720 -אנשים בחדר 

 4  לאדם₪  770 -אנשים בחדר 
 3  לאדם₪  820 -אנשים בחדר 

 
 .אין אפשרות להזמנת חדרים זוגיים במלון קלאב הוטל, לידיעתכם

 
 : לילות בסוויטה הן 4לשהייה של " קלאב הוטל"החבילות המוצעות במלון 

 
 

 5  לאדם ₪  833 -אנשים בחדר 
 4  לאדם₪  900 -אנשים בחדר 
 3  לאדם₪  978 -אנשים בחדר 

 
, החבילה אינה כוללת ארוחת ערב ביום רביעי -לגבי הלילה הנוסף 

 .אלא ארוחת בוקר ביום חמישי בלבד

 
 

 : לילות בסוויטה הן 3לשהייה של " 'אסטרל ויליג"החבילות המוצעות במלון 
 

 
 

          לאדם₪  1,150 -חדר ליחיד 
 2   לאדם₪     770 - אנשים בחדר 

 
 

 : לילות בסוויטה הן 4לשהייה של " 'אסטרל ויליג"החבילות המוצעות במלון 

 
 2   לאדם₪   975 - אנשים בחדר 
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 : לילות בסוויטה הן 3לשהייה של " עדי"החבילות המוצעות במלון 
 

 

       לאדם₪   950 -         חדר ליחיד 
 2   לאדם₪   660 -       אנשים בחדר 
 3 לאדם₪   635 -דר         אנשים בח 
  לאדם₪   600 -ילד בחדר        + זוג 

  לאדם₪   570 -ילדים בחדר   2+ זוג 
 
 

 : לילות בסוויטה הן 4לשהייה של " עדי"החבילות המוצעות במלון 
 

 
       לאדם₪  1,250 -         חדר ליחיד 
 2   לאדם₪    840 -       אנשים בחדר 
 3          לאדם₪    800 -אנשים בחדר 
  לאדם₪    750 -ילד בחדר        + זוג 

  לאדם₪    705 -ילדים בחדר   2+ זוג 
 

 : לילות בסוויטה הן 3לשהייה של " טופז"החבילות המוצעות במלון 

 
 

       לאדם₪   1,050 -         חדר ליחיד 

 2   לאדם₪     700 -       אנשים בחדר 
 3          לאדם ₪    685 -אנשים בחדר 
  לאדם₪      645 -ילד בחדר        + זוג 
  לאדם₪      610 -ילדים בחדר   2+ זוג 

 
 

 : לילות בסוויטה הן 4לשהייה של " טופז"החבילות המוצעות במלון 
 

       לאדם₪   1,300 -         חדר ליחיד 

 2   לאדם₪     850 -       אנשים בחדר 
 3          דםלא₪     815 -אנשים בחדר 
  לאדם₪      760 -ילד בחדר        + זוג 
  לאדם₪      715 -ילדים בחדר   2+ זוג 
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 : הערה חשובה
 

 .מוגבל -עדי וטופז ', מספר החדרים הזוגיים במלונות אסטרל ויליג
 
 

בטורניר לא ניתן להשתתף , "עסקת חבילה"חשוב לציין כי מכיוון שמדובר ב
 ."אילת"דורת  והתאחדות התאחדות הכללא רישום מרוכז דרך 

 
 

הקדים אבקשכם ל, מבעוד מועד על מנת להיערך נכונה ובצורה מסודרת

 .מ"הירשם אצל החול

 

 312.2.25  ":אילת"תאריך אחרון להרשמה למשחקי 
 

, "אילת"התאחדות הכדורת בישראל בשיתוף התאחדות אנו מקווים כי פעילות זו של 

אשר אירוע חוויה מהנה וללת המשחקים יהפכו א, יחד עם שיתוף הפעולה שלכםוב

 .בונוספים להשתתפות  שחקניםוך ימש

 

 

 !!!ראותכם מצפים ל

     

 

 , בברכת הספורט        

 
 ר הנוער"יו, ראובן אסטרחן                                                                     

 התאחדות הכדורת בישראל                                                                    
                                                                             052-6624191 
                                                                             054-8183145 


