
 

 חדרי פרימיום
 .12-ו 11, 10, 7, 5ממוקמים בקומות חדרי הפרימיום החדשים של מלון הילטון אילת מלכת שבא 

  .לא משופציםזהים לחדרי הפרימיום מבחינת הרכבים אך  –חדרי דלקס 
 

 :חדר פרימיום
שולחן עבודה, פינת ישיבה נוחה. מתאים לזוג/זוג  ,LCD טיה מאובזרת ומפנקת, מסךאמב ,King Serenity מיטת

 .עם ילד

  

 
 
 

 

 :חדר פרימיום ג'וניור
יחידות הג'וניור הן סוויטות מרווחות, בעלות חדר שינה, סלון ומטבחון נפרדים. הסוויטות המודרניות אידיאליות 

פינת ישיבה מרווחת,  ,LCD אמבטיה מאובזרת ומפנקת, מסך ,King Serenity מיטת .ילדים 2למשפחות של עד 

 שולחן עבודה, תאורה מעוצבת ונוחה. 

  

 :חדר פרימיום משפחה
. ילדים 3עד ליחידות המשפחתיות יש חדר שינה גדול וסלון מרווח ונפרד, והן בנויות להכיל משפחות של 

 .מצוין לאירוח נעים ומרגיעסוויטות אלו, ההולמות אירוח של משפחות, מהוות פיתרון 

 שולחן עבודה, פינת ישיבה מרווחת.  ,LCD אמבטיה מאובזרת ומפנקת, מסך ,King Serenity מיטת
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 פרימיום סוג חדר

 *26-28/10חבילה של שני לילות 

 המחירים מטה הינם בש"ח

 ש"ח 2,373 יחיד  פרימיום חדר

 ש"ח 2,597 זוגי  פרימיום חדר

 ש"ח 3,414 פרימיום טריפלחדר 

 ש"ח 5,194 פרימיום נפרדים עם דלת מקשרת בשני חדרי ילדים 2מבוגרים +  2

 ש"ח 3,616 חדר פרימיום ג'וניור זוג+ילד+תינוק 

 ש"ח 4,165 ילדים  2מבוגרים +  2חדר פרימיום ג'וניור 

 ש"ח 5,014 ילדים  3 + זוג משפחהחדר פרימיום 

 ש"ח 358 תוספת לחדר ג'וניור

 ש"ח 605 תוספת לחדר משפחה

 ש"ח 605 פרימיום זוגיבחדר  לא כולל( -12עד גיל  2)מגיל תוספת לילד 

 ש"ח 56 פרימיום זוגיבחדר  )לא כולל( 2תוספת תינוק עד גיל 

 ש"ח 538 ומעלה( 18תוספת כניסה לטרקלין )מגיל 

 

 מתמחים )עדיפות למתמחים אשר מציגים עבודה בכנס( מחירים מיוחדים ל
  -למתמחים בלבד -דלקס סוג חדר

 26-28/10חבילה של שני לילות 
 מוגבל החדריםמספר 

 המחירים מטה הינם בש"ח

 ש"ח 1,814 יחיד  דלקס חדר

 ש"ח 2,016 זוגי  דלקס חדר

 ש"ח 2,688 טריפל דלקסחדר 

 ש"ח 4,232 נפרדים עם דלת מקשרת דלקס בשני חדרי ילדים 2מבוגרים +  2

 ש"ח 2,878 זוג+ילד+תינוקג'וניור  דלקסחדר 
 ש"ח 3,326 ילדים 2מבוגרים +  2ג'וניור  דלקסחדר 

 ש"ח 504 ההוריםבחדר  לא כולל( -12עד גיל  2) מגיל תוספת לילד 
 ש"ח 56 ) לא כולל( 2תוספת תינוק עד גיל 

 ש"ח 302 תוספת לחדר ג'וניור

 ש"ח 504 תוספת לחדר משפחה

 ש"ח 538 ומעלה( 18מגיל ) תוספת כניסה לטרקלין

 מחיר החדר כולל ארוחת בוקר 

 לתשומת ליבכם: 

  0-2תינוק 
 2-12ילד 

 12מבוגר מעל גיל 
 קבלה ועזיבת חדרים: 

, במידה ומעוניינים לעזוב 17:00השעה  בשבת עד ים, שעת עזיבת החדר15:00החל מהשעה קבלת חדרים 
 .סניש לציין זאת למזכירות הכ מוצ"שב
 

 ניתן להזמין בתוספת תשלום: 

  ערב ביום שישי ארוחת 

 וחדרים הפונים לים )על בסיס מקום פנוי ובכפוף לאישור מזכירות  , סוויטות, חדרי משפחהג'וניור חדרי
 ס(נהכ
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