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פירוט עלויות הלינה   

לחץ כאן -רישום והזמנת לינה אונליין בלבד  

 דן אילתמלון 
 מלון הכינוס, בו יתקיימו ההרצאות, התערוכה והאירועים החברתיים.

 כוכבים. 5מלון ברמת 
 .אילת לא מחודשיםהחדרים השמורים למשתתפי הכינוס הינם חדרי 

 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 

  BB, חמישי  HBבסיס  רביעי  בסיס השהייה במלון:

 
 -, חדרי אילת מחודשים, חדרי דלקס מחודשים בתוספת תשלום לחדר משפחהאת החדר *קיימת אפשרות לשדרג 

או במייל  03-5767712בטלפון/ פקס:   נאוה אלפנדרי לוילגב' בקשה בקשה מסוג זה מותנית באישור המלון. יש לשלוח 

nlevy@paragong.com 
 

 )קבלת חדרים ביום רביעי, עזיבה ביום שישי(מחירי הזמנת הלינה 
 

 חדר אילת שאינו מחודש -דן מלון 
 

 2-מחיר ל

 לילות

סה"כ  עד תאריך מתאריך

 לילות

 2 25.10.19 23.10.19 ₪ 2810 חדר  ליחיד

 2 25.10.19 23.10.19 ₪ 2940 *חדר לזוג

 תוספת מבוגר שלישי בחדר
 23.10.19 25.10.19 2 

 ספת ילד בחדר ההוריםות
 23.10.19 25.10.19 2 

 שני ילדים בחדר נפרד
 23.10.19 25.10.19 2 

 תוספת תינוק
60 23.10.19 25.10.19 2 

 תוספת נוף בריכה
 23.10.19 25.10.19 2 

 תוספת לחדר משפחה נוף הרים
 23.10.19 25.10.19 2 

 תוספת לחדר משפחה נוף לבריכה
 23.10.19 25.10.19 2 

 תוספת לחדר גן נוף הרים
 23.10.19 25.10.19 2 

 תוספת לחדר בקומת המלך
 23.10.19 25.10.19 2 

 מקשרתתוספת לדלת 
 23.10.19 25.10.19 2 

 

 
 

 
 

 

https://events.eventact.com/runreg2/personLogin.aspx?Company=75&Event=31742&returnurl=%2FrunReg2%2Freg%2Fregwelcome.aspx%3Fform%3D28389%26Company%3D75%26Event%3D31742%26lang%3Dhe&lang=he
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  הרודס פאלאס אילתמלון 

 

חצי לינה וארוחת בוקר ו, מחיר החדר על בסיס נמצא במרחק הליכה קצר ממלון הכנס  הרודס פאלאס אילתמלון 

 פנסיון.

 חדרי סטנדרטהחדרים השמורים למשתתפי הכינוס הינם: 

. בקשה מסוג זה מותנית באישור המלון ועל בסיס מקום ים שונים*קיימת אפשרות לשדרג בתוספת תשלום לחדרים מסוג

   נאוה אלפנדרי לוילגב'  בקשהפנוי במלון. יש לשלוח 
 nlevy@paragong.comאו במייל  03-5767712בטלפון/פקס: 

 

 לתשומת ליבכם: 

 יש לשים לב להרכב המתאים המקסימלי לכל סוג חדר. •

 תינוק עד גיל שנתיים )לא כולל(. •

 )לא כולל(. 12ילד עד גיל  •

 , )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  •

 

 הרודס פאלאסמלון  -מחירי הזמנת הלינה
 

 2-מחיר ל הרודס פאלאס מלון 

 לילות

סה"כ  עד תאריך מתאריך

 לילות

 2 25.10.19 23.10.19 2376 יחיד

 2 25.10.19 23.10.19 2640 זוגי

 2 25.10.19 23.10.19 3960 מבוגרים 3

 2 25.10.19 23.10.19 660 2-12תוספת ילד מגיל 

 2 25.10.19 23.10.19 80 2תוספת תינוק עד גיל 

לשדרוג לחדר גרנד דלקס תוספת 

 3ילדים או  2)מיועד לזוג + 

 מבוגרים(

352 23.10.19 25.10.19 2 

לשדרוג לחדר אקזקטיב תוספת 

 8-10משודרג בקומה 

210 23.10.19 25.10.19 2 

קלאב לשדרוג לחדר תוספת 

 12, 11משודרג בקומות 

530 23.10.19 25.10.19 2 

 

 )על בסיס מקום פנוי במלון( 15/10/19הזמנת חדרים תתאפשר עד תאריך: *
 23-25/10 לילות 2הזמנת המלון הינה למינימום *

 מותנה באישור המלוןללילה אחד, מחיר **
 nlevy@paragong.comאו במייל  5767712-03בטלפון/ פקס:   נאוה אלפנדרי לוייש לפנות  הזמנת לילותבירורים ול*

ש"ח דמי  50החזר תשלום במלואו פחות  1/9/19ביטול ההזמנה עד לתאריך ה  ביטול לינה )יתקבל בכתב בלבד(:

ש"ח דמי טיפול, לאחר מועד זה לא ינתן  200פחות החזר תשלום במלואו  1.10.2019-ועד ה 2.09.2019 -טיפול, בין ה
 החזר.
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 הזמנת טיסות 
 

 ישירות מול חברת ארקיע/ישראייר, להלן פרטי הקשר: הנכם מוזמנים ליצור קשר

 http://www.arkia.co.il,  5758*טלפון מס':  –מרכז ההזמנות של ארקיע  •
 http://www.israir.co.il 186-700-700-1טלפון מס':  -מרכז הזמנות של ישראייר •

 

לחץ כאן -רישום והזמנת לינה אונליין בלבד  
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