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  2017כנס רדיולוגים 

 ואופן הזמנת החדרים אודות בתי המלון
 

 מלון הכינוס: מלון ישרוטל המלך שלמה, אילת
 

 בו יתקיימו ההרצאות והתערוכה.
 כוכבים. 5מלון ברמת 

 סטנדרט עם נוף להרים.ס הינם חדרי וניכמשתתפי ההחדרים השמורים ל

 : חדרים במלון אפשרות להזמנת

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

 מקסימום תפוסה:

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

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

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

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

 בסיס השהייה במלון:

 .(ארוחת ערב ביום רביעי וארוחת בוקר ביום חמישיכלומר  -)חצי פנסיון HBרביעי  

 .)כלומר ארוחת בוקר בשישי( BBחמישי   

 

בקשה מסוג  -תשלום לחדר משפחה נוף הרים/נוף לבריכה, לחדר גן נוף הרים או חדר בקומת קיימת אפשרות לשדרג בתוספת *
, מותנה באישור המלון drajmilevich@paragong.comאו במייל  5767733-03לגב' דפנה רחמילביץ  בטלפון/ פקס:  לפנותיש 

 ועל בסיס מקום פנוי.
 

 : לתשומת ליבכם
 יש לשים לב להרכב המתאים המקסימלי לכל סוג חדר.

 תינוק עד גיל שנתיים )לא כולל(. תינוק
 .)לא כולל( 12עד גיל ילד 

 

 קבלה ועזיבת חדרים: 
 )כניסה מוקדמת כרוכה בתשלום נוסף(. 15:00החל מהשעה קבלת חדרים 

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

 
 
 
 
 

mailto:drajmilevich@paragong.com


 

2 
 

 
 אילת  ,מלון ישרוטל ספורט

 

 הכל כלול.כוכבים, מחיר החדר על בסיס  4מלון ישרוטל ספורט הנו מלון ברמת 

 החדרים השמורים למשתתפי הכינוס הינם: חדרים רגילים נוף להרים.

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

 מקסימום תפוסה:

 מקסימום תפוסה: זוג+ ילד  -בחדר רגיל

 .מותנה באישור המלון* -מבוגרים 3מקסימום תפוסה: זוג+ילד+ תינוק או  –בחדר אולימפי 

 .מותנה באישור המלון* -מבוגרים  3ילדים או  2מקסימום תפוסה: זוג+  -חדר משפחה מונדיאל

 .מותנה באישור המלון* -מבוגרים  3ילדים או  2זוג+  -חדר סטודיו אולימפי משפחתי

 .מותנה באישור המלון* -ילדים 2מבוגרים+  3ילדים או  3: זוג+ חדר משפחה אולימפי

 הכל כלול בסיס השהייה במלון:

 

*קיימת אפשרות לשדרג בתוספת תשלום לחדרים מסוג: אולימפי, משפחה מונדיאל, סטודיו אולימפי משפחתי, משפחה אולימפי. 
, drajmilevich@paragong.comאו במייל  5767733-03בטלפון/פקס:  לגב' דפנה רחמילביץ פנותהליש בקשה מסוג זה 

 מותנה באישור המלון ועל בסיס מקום פנוי.
 

 לתשומת ליבכם: 
 יש לשים לב להרכב המתאים המקסימלי לכל סוג חדר.

 תינוק תינוק עד גיל שנתיים )לא כולל(.
 )לא כולל(. 12 ילד עד גיל

 

 קבלה ועזיבת חדרים: 
 )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 
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 במלון המלך שלמה מחירי הזמנת הלינה
 

  לחץ כאן –הזמנת חדרים תיעשה באמצעות האתר המקוון בקישור 
 drajmilevich@paragong.comאו במייל  03-5767733בטלפון/ פקס:   דפנה רחמילביץאל גב'  פנותלבירורים ניתן ל

 .)על בסיס מקום פנוי במלון( 25/10/10הזמנת חדרים תתאפשר עד תאריך: 
 סונימזכירות הכהזמנת הלינה תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור * 

 
 

 מלון המלך שלמה
 חדר סטנדרט עם נוף להרים

 BB, חמישי HBרביעי 

 2-מחיר ל

 לילות

סה"כ  עד תאריך מתאריך

 לילות

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 2244 חדר  ליחיד

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 2508 *חדר לזוג

שלושה מבוגרים בחדר )מבוגר= 

 *(12ילד מעל גיל 

3542 ₪ 1.11.2017 3.11.2017 2 

( 12ועד גיל  2זוג + ילד )מגיל 

 *בחדר זוגי

3158 ₪ 1.11.2017 3.11.2017 2 

  3.11.2017 1.11.2017 ₪ 2574 (2ועד גיל  0זוג + תינוק )מגיל 

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 3808 ילדים  2זוג + 

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 4456 חדרים 2 -ילדים ב 2זוג + 

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 154 *תוספת חדר נוף לבריכה*

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 462 תוספת לחדר משפחה נוף הרים**

ת לחדר משפחה נוף פתוס

 לבריכה**

616 ₪ 1.11.2017 3.11.2017 2 

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 914 תוספת חדר גן נוף הרים** 

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 770 תוספת לחדר בקומת המלך**

    ₪ 110 תוספת לדלת מקשרת**

 

 הערות:

 ** ,באישור המלון יתמותנ הזמנת סוג חדר זה 

  1-3/11/2016לילות  2הזמנת המלון הינה למינימום. 

 או במייל  5767733-03בטלפון/ פקס:   דפנה רחמילביץ אל להזמנת לילות נוספים יש לפנותdrajmilevich@paragong.com 
  ביטול לינה )יתקבל בכתב בלבד(:

החזר תשלום  11/10/2017-ועד ה 2/10/2017 -ש"ח דמי טיפול, בין ה 50החזר תשלום במלואו פחות  1/10/17ביטול ההזמנה עד לתאריך ה 
 לאחר מועד זה לא ינתן החזר.ש"ח דמי טיפול,  200במלואו פחות 

 
 
 
 

https://events.eventact.com/runreg2/personLogin.aspx?Company=75&Event=28662&returnurl=%2Frunreg2%2Fevent%2FRegForm.aspx%3FEvent%3D28662%26Company%3D75%26Form%3D22331%26Account%3D2924723%26lang%3Dhe%26hc%3D&lang=he
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 מלון ישרוטל ספורט -מחירי הזמנת הלינה
  לחץ כאן –הזמנת חדרים תיעשה באמצעות האתר המקוון בקישור 

 drajmilevich@paragong.comאו במייל  03-5767733בטלפון/פקס:   ר אל גב' דפנה רחמילביץלבירורים ניתן להתקש
 )על בסיס מקום פנוי במלון( 25/10/17הזמנת חדרים תתאפשר עד תאריך: 

 * הזמנת הלינה תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור מזכירות הכינוס

 
 מלון ישרוטל ספורט

 להריםחדר רגיל עם נוף 
 הכל כלול

 2-ל מחיר

 לילות

סה"כ  עד תאריך מתאריך

 לילות

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 1792 חדר  ליחיד

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 2016 *חדר לזוג

שלושה מבוגרים בחדר )מבוגר= ילד 

 *(12מעל גיל 

2822 ₪ 1.11.2017 3.11.2017 2 

( 12ועד גיל  2זוג + ילד )מגיל 

 *בחדר זוגי

2520 ₪ 1.11.2017 3.11.2017 2 

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 2086 (2ועד גיל  0זוג + תינוק)מגיל 

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 3528 חדרים 2 -ילדים ב 2זוג + 

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 146 *תוספת חדר נוף לבריכה*

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 280 תוספת לחדר אולימפי נוף לבריכה**

תוספת לחדר אולימפי עם מרפסת 

 ונוף לים**

380 ₪ 1.11.2017 3.11.2017 2 

 2 3.11.2017 1.11.2017 ₪ 628 תוספת חדר משפחה מונדיאל**

תוספת חדר סטודיו אולימפי 

 משפחתי**

572 ₪ 1.11.2017 3.11.2017 2 

 2   ₪ 706 תוספת לחדר משפחה אולימפי**

    ₪ 55 תוספת לדלת מקשרת**

 הערות:

 ** באישור המלון הזמנת סוג חדר זה מותנית 

  1-3/11/17לילות  2הזמנת המלון הינה למינימום. 

 או במייל  5767733-03בטלפון/ פקס:   להזמנת לילות נוספים יש לפנות דפנה רחמילביץdrajmilevich@paragong.com 
 

  )יתקבל בכתב בלבד(:ביטול לינה 
החזר תשלום  11/10/2017-ועד ה 2/10/2017 -ש"ח דמי טיפול, בין ה 50החזר תשלום במלואו פחות  1/10/17ביטול ההזמנה עד לתאריך ה 

 , לאחר מועד זה לא ינתן החזר.ש"ח דמי טיפול 200במלואו פחות 
 

 
 
 
 

https://events.eventact.com/runreg2/personLogin.aspx?Company=75&Event=28662&returnurl=%2Frunreg2%2Fevent%2FRegForm.aspx%3FEvent%3D28662%26Company%3D75%26Form%3D22331%26Account%3D2924723%26lang%3Dhe%26hc%3D&lang=he
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 טיסות לאילת

 
 יעשו זאת עצמאית ובתשלום ישיר לחברות התעופה.משתתפים המעוניינים להזמין טיסה לאילת, 

 לנוחיותכם להלן פרטי הקשר של החברות הטסות לאילת:

  5758*טלפון מס':  -מרכז ההזמנות של ארקיע  ,http://www.arkia.co.il 

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

http://www.arkia.co.il/
http://www.israir.co.il/

