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  8201כנס רדיולוגים 
 הזמנת לינה

 

 שלמה אילתמלון המלך 
 מלון הכינוס, בו יתקיימו ההרצאות, התערוכה והאירועים החברתיים.

 כוכבים. 4מלון ברמת 

 החדרים השמורים למשתתפי הכינוס הינם חדרי סטנדרט עם נוף להרים.

 במלון אפשרות להזמנת חדרים: 

 חדרים. 2 -ילדים ב 2זוג + ,חדר ליחיד, חדר לזוג, חדר לזוג + ילד, שלושה מבוגרים, זוג +תינוק,זוג

 מקסימום תפוסה:

 מבוגרים 3מקסימום תפוסה: זוג+ילד+תינוק או  -בחדר סטנדרט

 .מותנה באישור המלון*  -ילדים 2מבוגרים +  3מקסימום תפוסה:  –בחדר משפחה 

 .מותנה באישור המלון* -מבוגרים 4ילדים או  2מקסימום תפוסה: זוג+ -חדר גן נוף הרים

 .מותנה באישור המלון* -מבוגרים 3סימום תפוסה: זוג+ילד+תינוק או מק -חדר בקומת המלך

 )חצי פנסיון לשני הלילות(  HBבסיס השהייה במלון: 

 
 - המלך *קיימת אפשרות לשדרג בתוספת תשלום לחדר משפחה נוף הרים/נוף לבריכה, לחדר גן נוף הרים או חדר בקומת
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 )קבלת חדרים ביום רביעי, עזיבה ביום שישי( מחירי הזמנת הלינה במלון המלך שלמה

 

 מלון המלך שלמה
 חדר סטנדרט עם נוף להרים

 BB, חמישי HBרביעי 

 2-מחיר ל

 לילות

סה"כ  עד תאריך מתאריך

 לילות

 2 2.11.18 30.10.18 ₪ 2590 חדר  ליחיד

 2 2.11.18 30.10.18 ₪ 2890 *חדר לזוג

 תוספת מבוגר שלישי בחדר
1160 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 

 ספת ילד בחדר ההוריםות
720 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 

 שני ילדים בחדר נפרד
2220 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 

 תוספת תינוק
66 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 

 תוספת נוף בריכה
180 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 

 תוספת לחדר משפחה נוף הרים
710 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 

 תוספת לחדר משפחה נוף לבריכה
870 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 

 תוספת לחדר גן נוף הרים
1010 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 

 תוספת לחדר בקומת המלך
950 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 

 תוספת לדלת מקשרת
160 ₪ 30.10.18 2.11.18 2 
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  אסטרל פלמהמלון 
 

 פנסיון.חצי כוכבים, מחיר החדר על בסיס  3הנו מלון ברמת  אסטרל פלמהמלון 

 חדרי סטנדרטהחדרים השמורים למשתתפי הכינוס הינם: 

 במלון אפשרות להזמנת חדרים: 

 (ילדים  3עד זוג + ) סוויטות ג'וניור , )לא קיימת אפשרות לשתי מיטות נפרדות( חדר ליחיד, חדר לזוג

 )לא לכל החדרים יש מרפסות(

. בקשה מסוג זה מותנית באישור המלון ועל בסיס מקום ים שונים*קיימת אפשרות לשדרג בתוספת תשלום לחדרים מסוג
 לגב' דפנה רחמילביץ   בקשהפנוי במלון. יש לשלוח 
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 לתשומת ליבכם: 
 .יש לשים לב להרכב המתאים המקסימלי לכל סוג חדר 

 .)תינוק עד גיל שנתיים )לא כולל 

  לא כולל(. 12גיל ילד עד( 

  כניסה מוקדמת כרוכה בתשלום נוסף(.15:00קבלת חדרים החל מהשעה( , 

  פינוי מאוחר יותר כרוך בתוספת תשלום(. 14:00, בשבת עד השעה 12:00פינוי חדרים עד השעה( 

 

 אסטרל פלמהמלון  -מחירי הזמנת הלינה

 

 2-מחיר ל מלון אסטרל פלמה

 לילות

סה"כ  עד תאריך מתאריך

 לילות

 2 2.11.18 30.10.18 1250 יחיד

 2 2.11.18 30.10.18 1390 זוגי

 2 2.11.18 30.10.18 1946 מבוגרים 3

 2 2.11.18 30.10.18 350 2-12תוספת ילד מגיל 

 2 2.11.18 30.10.18 90 2תוספת תינוק עד גיל 

 2 2.11.18 30.10.18 150 תוספת סוויטה ג'וניור

 2 2.11.18 30.10.18 212 ג'וניור פונה לבריכה הסוויטתוספת 

 2 2.11.18 30.10.18 540 ג'וניור גן הסוויטתוספת 

 
 )על בסיס מקום פנוי במלון( 20/10/18הזמנת חדרים תתאפשר עד תאריך: *

 31/10-2/11/2018 לילות 2הזמנת המלון הינה למינימום *

 מותנה באישור המלוןללילה אחד, מחיר **
 

 drajmilevich@paragong.comאו במייל  5767733-03בטלפון/ פקס:   יש לפנות דפנה רחמילביץ הזמנת לילותבירורים ול*
ש"ח דמי  50החזר תשלום במלואו פחות  1/10/18ביטול ההזמנה עד לתאריך ה  ביטול לינה )יתקבל בכתב בלבד(:

ש"ח דמי טיפול, לאחר מועד זה לא ינתן  200החזר תשלום במלואו פחות  11.10.2018-ועד ה 2.10.2018 -טיפול, בין ה

 החזר.
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 הזמנת טיסות 
 

 ישירות מול חברת ארקיע/ישראייר, להלן פרטי הקשר: הנכם מוזמנים ליצור קשר
  5758*טלפון מס':  -מרכז ההזמנות של ארקיע  ,http://www.arkia.co.il 

 186-700-700-1טלפון מס':  -מרכז הזמנות של ישראייר http://www.israir.co.il 
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