
ברוכים הבאים למלון הסוויטות איילנד, נתניה.

ברצוני להודות לכם על שבחרתם להתארח אצלנו, 
בשמי ובשם צוות המלון אני מאחלת לכם שהייה נעימה.

מדריך השירותים המפורט כאן מכיל מידע חיוני אודות שירותי המלון וסביבתו 
ותוכלו להיעזר בו במשך שהייתכם עמנו.

צוות הקבלה ישמח לעמוד לשירותכם בכל בקשה או שאלה 24 שעות ביממה.
אנא חייגו “0” בכדי לשוחח עם נציג דלפק הקבלה.

בברכה

שרון סיידא
מנכ”לית



שירותי המלון

הגעה/עזיבה

קבלת החדרים החל מהשעה 15:00.
עזיבת החדרים עד השעה 11:00.

בשבת עזיבת החדר עד השעה 14:00, קבלת החדר במוצ”ש.

אמצעי תשלום

אנו מכבדים את כרטיסי האשראי המקובלים בישראל:
ויזה, אמריקן אקספרס, מאסטרקארד וישראכרט.

חניה

החניה במלון הינה ללא תשלום, ניתן להחנות על בסיס מקום פנוי בחניה החיצונית ו/או הפנימית.

אינטרנט אלחוטי

המלון מרושת כולו ברשת אלחוטית לגלישה מהירה באינטרנט. מצאו את Island, הירשמו ובדף האינטרנט קבלו את ההסכם.
במידה ואתם צריכים עזרה אנא פנו לדלפק הקבלה או חייגו ‘0’.

ארוחות

.A בקומה BLUE ISLAND ארוחת בוקר מוגשת מידי יום בין השעות: 07:00-10:30 במסעדת המלון ארוחת בוקר:  
ניתן להזמין ארוחת בוקר לחדר בתוספת תשלום.  

יש לפנות לקבלת המלון לקבלת מידע.  ארוחת ערב:   

טרקלין עסקים

טרקלין העסקים ממוקם בקומה C ופתוח 08:00-23:00. הטרקלין מציע פינת ישיבה שקטה ומזנון הכולל פירות, מאפים,  
שתיה קלה וחמה.

הכניסה לטרקלין מיועדת למבוגרים בלבד וכרוכה בתשלום ובהזמנה מראש.
אנא פנו לדלפק הקבלה  או חייגו ‘0’ לפרטים נוספים.

שירות השכמה

ניתן להזמין שיחת השכמה בכל שעות היממה. אנא פנו לדלפק הקבלה או חייגו ‘0’.

עזרה רפואית

ניתן להזמין רופא לביקור בית בתשלום קבוע. אנא פנו לדלפק הקבלה או חייגו ‘0’.



סנק בר – חודשי הקיץ

הסנק בר ממקום באזור פטיו הבריכה, ניתן להזמין מנות בשריות לצד קניית משקאות קלים קרים, בירות  גלידות וקפה.

חדר כושר וחדר חוגים

במלון חדר כושר מפואר בקומה C, חדר הכושר פתוח לאורחי המלון בימים א’-ה’ בין השעות 07:00-12:00, 16:00-21:00.
שישי-שבת: 09:00-16:00.

חדר חוגים: בקומה B נמצא חדר החוגים, שבו מועברים כל יום שיעורים לנוחיות האורחים, אנא פנו לקבלת המלון 
לקבלת לוח השיעורים.

הכניסה לחדר הכושר וחדר החוגים מותנת בבגדי ספורט ונעלי ספורט בלבד. 
השימוש בחדרי הכושר וחדר חוגים – ללא עלות.

בריכת המלון

בריכת המלון הנה עונתית ונפתחת בחודש אפריל עד נובמבר. הבריכה ממוקמת בקומת הכניסה כולל בריכת פעוטות. 
הבריכה פתוחה בכל ימי השבוע בין השעות 10:00-18:00. 

הדלקת נרות שבת

ניתן להדליק נרות שבת באזור המיועד לכך בקומה B. אזור הדלקת הנרות יעמוד לרשותכם החל משעה לפני כניסת השבת 
או החג.

מטעמי בטחון, אנא הימנעו מלהדליק נרות בסוויטות.

זרם חשמל/שנאים

זרם החשמל בישראל הינו 220V, יש לנהוג במשנה זהירות כאשר מחברים מכשיר חשמלי מחו”ל לרשת מקומית.
שנאים ומתאמים ניתן להשאיל דרך דלפק הקבלה  או לחייג ‘0’.

השכרת רכב

במלון נמצא דלפק של חברת אוויס. ניתן לגשת לנציג או להתקשר בטלפון 09-7664569.

אבדות ומציאות

במקרה שאבדו או נמצאו חפצים, פנו לדלפק הקבלה או חייגו ‘0’.

אחזקה

לתיקון תקלה כלשהי בחדרכם, פנו לדלפק הקבלה או חייגו ‘0’.



משק בית

שירות משק בית ניתן בכל יום בין השעות 08:00-15:00, במידה והינך מעוניין בשירות בשעה אחרת, 
אנא פנה לדלפק הקבלה - ‘0’.

על מנת לכבד את פרטיותך, צוות המשק לא יכנס לחדרך אם השלט “נא לא להפריע” מופיע מחוץ לדלת הכניסה.
בכל בקשה אנא פנה לדלפק הקבלה או חייג ‘0’.

מגהץ/מכונת כביסה ומייבש

מגהץ נמצא בקומות: 7, 13, 23.
מכונת כביסה ומייבש - קומות : 7, 23.

כספת

הסוויטות במלון מצוידות בכספת אישית. 
.LOCK לסגירה ראשונית יש לקבוע סיסמא אישית ע”י הקלדה של 4 ספרות ולחיצה על כפתור

.START לפתיחה – יש להקליד את 4 הספרות שהקלדת לסגירה וללחוץ
הנהלת המלון אינה אחראית על חפצים או כסף שהושארו בכספת.

עם עזיבת החדר יש להשאיר את הכספת פתוחה.

מעלית שבת

במלון מעלית אחת המתפקדת כמעלית שבת. המעלית עולה מקומה A ועוצרת בקומות: לובי, 1, 2, 3, 4, 5, 24.
בירידה מקומה 24 המעלית עוצרת בקומות: 

.A ,23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לובי
אנא שימו לב לקומות, ורדו/עלו לקומה בה המעלית עוצרת.

מועדון ילדים 

מועדון הילדים ממוקם בקומה B. פעיל בסופי שבוע, חגי ישראל ויולי -אוגוסט. 
שעות פעילות המועדון : 10:00-16:00. 

חיות מחמד

אין באפשרותנו לארח חיות מחמד.

מוניות

כדי להימנע מעיכובים מיותרים אנו ממליצים להזמין מונית מראש לנסיעות בינעירוניות. לנסיעות בתוך נתניה ניתן להזמין 
בסמוך למועד הנסיעה. 

ניתן להזמין מונית דרך פקידי הקבלה.



בטיחות בעת שריפה

המידע המפורט כאן נועד לביטחונך האישי במקרה של שריפה במלון. לתשומת לבך: חל איסור על הדלקת נרות בסוויטות 
.B ובשטח המלון למעט המקום המיועד לכך בקומה

על דלת הסוויטה מודבקת מפת מילוט, אנא קרא אותה בעיון, וזכור את הגישה לחדרי מדרגות החירום, המסומנות 
בשלט “יציאה”. 

במידה והנך מבחין בשריפה או בעשן:
יידע מיד את פקיד הקבלה או חייג ‘0’ על:

• סיבת ההתקשרות
• מיקומך בקומה ומספר הסוויטה או כל מקום אחר במלון

• מהות האש וגודלה או כל מידע חיוני אחר

במקרה של שריפה במלון:
1. במקרה שנשמעת אזעקת חירום במלון, יינתנו הוראות פינוי במערכת הכריזה ברחבי המלון, אנא הישאר רגוע ועקוב 

אחר ההוראות
2. במידה והינך נדרש לפנות את הקומה קח עימך את מפתח החדר ופנה לכיוון דלת הכניסה, במידה והסוויטה אפופה 

בעשן, יש לזחול לכיוון הדלת, היות ועשן וגזים רעילים נוטים לעלות למעלה.
3. גע בדלת בידך, במידה והדלת אינה חמה, פתח אותה לאט ובזהירות

4. בדוק את מסדרון הקומה, במידה ואין עשן או להבות, צא מהסוויטה וסגור את הדלת מאחוריך.
5. השתמש במדרגות החירום ורד לקומת הלובי, אין להשתמש במעליות בעת שריפה. גש לנקודת ההתרכזות הנמצאת 

בחניית המלון מול הכניסה

במידה ודלת הסוויטה חמה או אם המסדרון אפוף עשן:
1. אל תפתח את הדלת, הישאר בסוויטה

2. אטום את פתחי דלת הכניסה בעזרת מגבות רטובות, מלא את האמבטיה במים, השתמש בפח האשפה כדלי מים
3. הודע מיד לקבלה שאינך יכול לעזוב את הסוויטה.

4. תלה סדין מחוץ לחלון על מנת לאותת לכוחות ההצלה על מיקומך. אל תנסה להיחלץ בכוחות עצמך.
5. הישאר רגוע והמתן לכוחות הביטחון



אטרקציות באזורינו:

במתחם טיילת איילנד תהנו ממספר מסעדות, בית קפה, חנות נוחות וגלידריה.
בחודש אוגוסט קיימת פעילות לילדים במתחם הטיילת כולל מתקנים מתנפחים.

חוף הים
לחוף הים בנתניה, מהיפים בחופי ישראל, ניתן להגיע מהכניסה הדרומית, כ-10 דקות הליכה לכיוון דרום. 

פקידי הקבלה ישמחו להסביר ולתת הוראות הגעה ברגל או ברכב.
אין לקחת מגבות מהסוויטות לחוף הים.

אוטופיה גן הסחלבים
אוטופיה – עולם של סחלבים וטבע ממוקם בקיבוץ בחן בעמק חפר על שטח של כ-30 דונם בפארק שהינו גן בוטני אקולוגי 

ייחודי המתרכז בטיפוח סחלבים.
בחממה הטרופית מגדלים כ-15,000 סחלבים מעשרות זנים שונים, חלקם נדירים מאוד. בכדי ליצור את הסביבה הטבעית 

המושלמת לגידול הסחלבים, נבנו מפלי מים, בריכות דגים, הובאו בעלי כנף מסוגים שונים וכן עשרות אלפי צמחים טרופיים 
)ביניהם צמחים טורפים( לקבלת חוויה מושלמת של טיול ביער גשם.

טלפון: 09-8782191.

מצנח רחיפה
בסמוך למלון פרטים בקבלה.

בית ספר לגלישה – גל ים
פרטים בקבלת המלון או ‘0’.

סינימה סיטי – קולנוע
רחוב המחקר 3, נתניה. טלפון: 1700-702-255.

פלנתניה
שדרות בן גוריון 168, נתניה. טלפון: 09-7485760.

קניון עיר ימים
רחוב זלמן שז”ר 12, נתניה. טלפון: 09-7738740.

היכל התרבות – הצגות
דרך רזיאל 4, נתניה. טלפון: 09-8308811.

נחל אלכסנדר 

יקב אלכסנדר
בית יצחק. טלפון: 072-3929717.
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כל הסוויטות במלון מחוברות לרשת הוט, ולרשותך עומדים מגוון ערוצים רחב בשפות שונות.



קידומת חיוג בינלאומית לפי מדינה
לקבלת קו חוץ הקישו “0” לקבלה.

בהפרשי השעות יש לקחת בחשבון שעון קיץ/חורף.

הפרש שעותמדינה
הפרש שעותמדינהקודמזרח  l מערב

קודמזרח  l מערב

1377-מונקו43              1-              אוסטריה

020מצרים8+661+אוסטרליה

852-מקסיקו0380אוקראינה

2212-מרוקו6598-אורוגוואי

147-נורווגיה1390-איטליה

964+ניוזילנד2353-אירלנד

2.45977+נפאל1971+האמירויות הערביות המאוחדות

586+סין 8593-אקוואדור

1386-סלובניה 654-ארגנטינה

1421-סלובקיה7-101-ארצות הברית

134-ספרד0359בולגריה

1381-סרביה0973בחריין

0966ערב הסעודית132-בלגיה

148-פולין655-ברזיל

2351-פורטוגל244-בריטניה

71787-פוארטו ריקו149-גרמניה

563+פיליפינים145-דנמרק

0358פינלנד127-דרום אפריקה

8507-פנמה2.3091+הודו

851-פרו131-הולנד

656-צ’ילה5852+הונג-קונג

1420-צ’כיה136-הונגריה

133-צרפת758-ונצואלה

857-קולומביה2216-טוניס

9506-קוסטה ריקה090טורקיה

682+קוריאה הדרומית10868+טהיטי

0974קטר5886+טיוואן

6-101-קנדה030יוון

0357קפריסין681+יפן

1385-קרואטיה0962ירדן

040רומניה0972ישראל

707+רוסיה0965כווית

146-שוודיה1352-לוקסמבורג

141-שוויץ0370ליטא

466+תאילנד0373מולדובה



חברות תעופה

חברות תעופה בין לאומיות רבות מפעילות משרדים בתל אביב או בנמל התעופה בן גוריון.
לשינוי כרטיסים, הזמנות ואשורים, אנא פנה לחברת התעופה ישירות או פנה לדלפק הקבלה ‘0’.

03-9716111 / 03-9771111 אל על                 
03-6072111 אייר קנדה   
03-7630870 אייר פראנס   
03-7960700 אלאיטליה   
03-6903712 ארקיע   

1809-213835 איבריה   
                          1809-344536 בריטיש איירוויס   

            03-7955777 ישראייר   
03-5135353 לופטהנזה   
03-7630869 ק.ל.מ   

1809-344363 יונייטד   
03-5135353 סוויס   



שירות חדרים פעיל מהשעה 10:00-18:00 וכרוך בתשלום עבור השירות.
נא חייגו 611 לבירור ולהזמנה.

איימי ארט קפה
בית הקפה ממוקם בקומת הכניסה, ופתוח מהשעה 10:00-20:00.

בבית הקפה אפשר ליהנות מארוחה קלה, פיצות, עוגות ומאפים, קפה טוב ומבחר משקאות אלכוהוליים לצד 
מוסיקה עכשווית.

שתיה חמה
₪ 16/14 הפוך רגיל/גדול 

₪ 14 אמריקנו  
₪ 14/12 אספרסו קצר/כפול 

₪ 14 מקיאטו 
₪ 16 קפה קר 
₪ 10 קפה שחור 
₪ 12 נס קפה 

₪ 16/14 נס על חלב רגיל/גדול 
₪ 12 תה 

שתייה קרה
 ₪ 10 מים מינרלים 
₪ 14 קולה/זירו/ספרייט 
₪ 10 סאן פלגרינו 

 ₪ 14 פיוזטי 
₪ 18 תפוזים סחוט 
₪ 18 אייס קפה 

בירות
 ₪ 28 חבית 1/3 טובורג קרלסברג 
₪ 32 חבית 1/2 טובורג קרלסברג 
₪ 30 פחית  טובורג / קרלסברג / סטלה 

אלכוהול
 ₪ 25 בריזר 
₪ 65 וויסקי פרימיום 
₪ 45 וויסקי 
 ₪ 45 צ’ייסר חו”ל 
₪ 60 קוקטייל 
₪ 50 וודקה חו”ל ערבוב 

 תפריט שירות חדרים 



מחירון יין 

יינות מבעבעים

 ₪ 880 לורן פרייה, ברוט, שמפיין, צרפת NV י  

יינות לבנים

 ₪ 25/120 לבן חצי יבש יקב עליון, הרי יהודה, ישראל  
₪ 36/145 בלנד גוורצטרמינר 2017, שאטו דה גליליי, גליל עליון, ישראל 

 ₪ 36/145 לבן יבש 2015 פרינס ג’ורג, צרפת 
 ₪ 158 שרדונה 2017 יקב מורלי, הרי יהודה, ישראל 
₪ 160 נווה מדבר לבן, שרדונה 2017 יקב רמת נגב, הר רמון, ישראל 
 ₪ 158 אלגריה, גוורצטרמינר 2017 יקב מורלי, הרי יהודה, ישראל 
₪ 130 גוורצטרמינר 2017 יקב רמת נגב, הר רמון,  ישראל 

 ₪ 160 סוביניון בלאן 2017 יקב רמת נגב, קדש ברנע, ישראל 
₪ 190 סוביניון בלאן 2016 יקב דדה, הר הכרמל, ישראל  
₪ 290 שבלי 2015 דומיין סנט פרי, שאבלי, צרפת 

יינות רוזה

 ₪ 190 רוזה מדמוזל 2017 יקב לה סיטאדל, חבל מודיעין, ישראל 
 ₪ 190 רוזה חצי יבש 2016 יקב דדה, הר הכרמל, ישראל 

יינות אדומים

 ₪ 25/120 קברנה סוביניון 2016 יקב עליון, הרי יהודה, ישראל 
 ₪ 35/130 פרימיום מרלו, קברנה סוביניון 2014 יקב עליון, הרי יהודה, ישראל 

 ₪ 158 גאטרו, מרלו 2016 יקב לה סיטאדל, חבל מודיעין, ישראל 
₪ 158 מריוס, קברנה סוביניון 2016 יקב לה סיטאדל, חבל מודיעין, ישראל  

 ₪ 158 קברנה סוביניון 2017 יקב מורלי, הרי יהודה, ישראל 
 ₪ 190 פטי ורדו, אלברטו 2014 יקב מורלי, הרי יהודה, ישראל 
 ₪ 220 מרלו שיראז 2016 יקב דדה, הר הכרמל, ישראל 
 ₪ 220 קברנה פרנק, רמון 2016 יקב רמת נגב, הר רמון, ישראל 
 ₪ 260 בורגון גמה 2016 דומן בואה פוטיה, בורגון, צרפת 
 ₪ 290 מוטון קאדה 2015 ברון פיליפ דה רוטשילד, בורדו, צרפת 
 ₪ 260 מדוק 2015 שאטו מיליו, בורדו, צרפת 
 ₪ 500 מרגו 2014 שאטו דה קורנו, בורדו, צרפת 
 ₪ 870 פומרד 2014 דומה שנטל לסקור, בורגון, צרפת 

יין לקינוח 

₪ 520 סוטרן 2009 שאטו באסטון למונטאן, סוטרן, צרפת 



סיגר קלאב
בבית הקפה איימי ארט קפה, מבחר סיגרים קובניים, וויסקי וקוניאק משובחים להנאה צרופה.

סיגר הוא צרור עלי טבק מיובשים ומגולגלים המשמש לעישון. מבנהו עגול וארוך, וצבעו חום. 
אופן עישונו של הסיגר שונה מאמצעי עישון אחרים, שכן המעשן מוצץ את הסיגר לתוך פיו, ולרוב לא שואף את העשן 
לריאותיו. קיימת נטייה להאמין כי עישון הסיגר נחשב פחות מסוכן מעישון הסיגריות, משום שרוב מעשני הסיגר אינם 

שואפים את העשן לריאות.

הסיגרים שנחשבים לאיכותיים ביותר מיוצרים בקובה, אך קיימים סוגים איכותיים המיוצרים בניקרגואה, הונדורס, הרפובליקה 
הדומיניקנית ועוד.

.Siyar - הנגזרת מהמילה המקבילה בשפתם של בני המאיה לטבק ,Cigarro מקור שמו של הסיגר הוא מהמילה הספרדית

תפריט סיגרים 
     COHIBA  קוהיבה

סיגר הדגל של הבאנוס יוצר ב-1966 במיוחד עבור פידל קסטרו וניתן רק כמתנה לדיפלומטים וראשי מדינות. ב-1982 יצא לציבור הרחב. 
העלים הטובים ביותר, המגלגלים הטובים ביותר, הסיגר הטוב והיקר ביותר המיוצר בקובה. 

COHIBA SIGLO II    2 קוהיבה סיגלו
 טעמים נפלאים של אדמה וקפה.

Petit coronas – גודל • 
Ring – 42 mm • 

 • אורך – 129 מ”מ
Medium  חוזק – בינוני • 

• זמן עישון – בין 30-45 דקות

COHIBA SIGLO VI    6 קוהיבה סיגלו
 אחד הסיגרים הטובים ביותר שיוצרו אי פעם. בעל טעמים חלקים ואלגנטיים. יצא לשוק ב-2002. מתאים למעשנים מנוסים.

Ring – 52 mm • 
 • אורך – 150 מ”מ

Medium חוזק – בינוני • 
• זמן עישון – 60-75 דקות

 MONTECRISTO   מונטה קריסטו
הסיגרים המוכרים והנמכרים ביותר של הבאנוס על שם הרוזן ממונטה קריסטו של אלכסנדר דיומא. יוצר לראשונה ב-1935. 

MONTECRISTO EDMUNDO   מונטה קריסטו אדמונדו
 סיגר נהדר בעל טעמי אדמה נפלאים. יצירת מופת. יוצר ב-2004 ונחשב לאחד הטובים שיוצר אי פעם.

Ring – 52 mm • 
• אורך – 135 מ”מ

Medium to full  חוזק – בינוני עד חזק • 
 • זמן עישון – 60 דקות

MONTECRISTO OPEN EAGLE   מונטה קריסטו אופן איגל 
.Medium cigar  .יוצרה ב-2009 במיוחד למעשן המחפש טעמים נפלאים אך חוזק בינוני Open-סדרת ה 

 Ring – 54 mm • 
 • אורך – 150 מ”מ 

• זמן עישון – 60-75 דקות

₪ 155

₪ 325

₪ 150

₪ 170



 ROMEO y JULIETA   רומיאו וג’ולייט 
על שם המחזה של שייקספיר רומיאו ויולייה. מותג ותיק בהבאנוס. נוצר ב-1875 והתפרסם בתחילת המאה ה-20. 

ב-1946 לאחר ביקור של וינסטון צ’רצ’יל בהוואנה קראו על שמו סיגר מפורסם – רומיאו וג’ולייט צ’רצ’יל הנמכר עד היום. ומאז כל הסיגרים באותו 
הגודל נקראים צ’רצ’יל.

    ROMEO y JULIETA NO .2    2 ’רומיאו וג’ולייט מס
מתאים למתחילים 

 Ring – 42 mm • 
 • אורך – 129 מ”מ 

Medium חוזק – מדיום •
 • זמן עישון – 30-45 דקות

  PARTAGAS   פרטגס 
אחד המפעלים המפורסמים בקובה. החל לייצר סיגרים ב-1845. סיגרים הידועים בטעמם החזק ובארומה הנפלאה שלהם. 

    PARTAGAS SERIE D NO’ 4   4 ’מס D פרטגס סדרה
 הפרטגס המפורסם ביותר.

 • גודל – רובוסטו 
Ring – 50 mm • 

 • אורך – 124 מ”מ
 Full body חוזק – חזק • 

• זמן עישון – 60-75 דקות 

 PARTAGAS SERIE E NO’ 2    2 ’מס E פרטגס סדרה
 סיגר חדש שכבש את השוק. סיגר בעל טעמים חזקים ונפלאים של אדמה וקפה. ארומה נהדרת.

Ring – 52 mm • 
• אורך – 124 מ”מ

PARATGAS CORONS SENIOR  פרטגס קורונס סניור
• Ring - 42 mm )קורונה(

• אורך - 132 מ”מ
• חוזק - חזק

 • משך עישון - 45 דקות

 HOYO DE MONTERREY   הויו דה מונטריי 
התחילו לייצר תחת שם זה ב-1865 על שם המטע המפורסם ביותר בקובה באזור סאן חואן. תערובת ארומאטית להפליא אך עדינה.

HOYO DE MONTERREY CORONATION (CUBA(   הויו דה מונטריי קורוניישן
סיגר מעודן וארומטי. קל ומהנה לעישון.

• גודל - קורונה
 Ring - 42 mm •

• חוזק - קל
• משך עישון - 45 דקות

QUINTERO TOBRUROS   קווינטרו טובלרוס
• Ring - 42 mm )קורונה(

• אורך - 132 מ”מ 
Mild - חוזק •

• משך עישון - 45 דקות

₪ 65

₪ 115

₪ 160

₪ 65

₪ 65

₪ 40



ספא איילנד
ברוכים הבאים לספא איילנד

על צוק איילנד נתניה, במקום בו אינסוף מקבל משמעות שונה, כאן נמצא ספא איילנד, עם הבריכה המדהימה מול הים, 
ארוחת הבוקר העשירה והמפנקת וספא מקצועי ומרגיע.

הספא שלנו מציע הפסקה קסומה מחיי היום יום, התחדשות והרגשה כללית נפלאה.

הספא פתוח כל יום בשבוע 09:00-18:00 ומציע עיסויים וטיפולי פנים מקצועיים עם טובי המטפלים והמטפלות.
במתחם חמאם טורקי, סאונה יבשה וחדר ג’קוזי מפואר.

להזמנת טיפולים אנא חייגו 622 או הגיעו לדלפק הספא.

טיפולי ספא

45/60250/320עיסוי מכף רגל ועד ראש בחוזק בינוני, לשחרור והרגעהטיפול שבדי קלאסי

45/60285/325עיסוי עדין המשלב שמנים ארומטיים להרגעת הגוף והנפשארומתרפי

45/60285/325הטיפול משלב לחיצות ועיסוי בכף הרגל, לאיזון ושחרור כל הגוףרפלקסולוגיה

עיסוי משולב
עיסוי המשלב טכניקות שונות ממגוון טיפולי הגוף 

לאיזון הגוף ונפש ורגיעה מושלמת 
45/60280/320

עיסוי רקמות עמוק
עיסוי המתאים לספורטאים ואנשים הרגילים לעיסוי באופן קבוע, 
הטיפול משלב טכניקות החודרות לעומק השריר, לשחרור והרגעה

45/60295/335

עיסוי לנשים בהריון
עיסוי קלאסי עדין המתבצע ע”י מטפלים מקצועיים המתמחים 

בטיפול בנשים בהריון. החל משבוע 16
45/60285/325

פילינג גוף            
טיפול המתבסס על ניקוי העור ע”י עיסוי ממריץ ברסיסי מלח, 

מטרתו לחדש את העור ולריענונו
45280

אבנים חמות 
עיסוי המשלב מגע ידיים ומגע אבנים חמות, 

מטרתו להביא לאיזון בגוף ובנפש
45295

30175עיסוי המתמקד בגב ובכתפייםגב כתפיים

20180הטיפול מתבצע בתוך החמאם וכולל פילינג קרצוף ועיסוי הגוף חמאם

• 50 ₪ תוספת לאדם בימי שבת
• כל הטיפולים נעשים עם בגד תחתון

• כל שינוי או ביטול יעשו עד 72 שעות לפני הטיפול ולא תחויבו במלוא הסכום
• הכניסה לספא מגיל 16

משך הטיפולתיאור הטיפולשם הטיפול
)דקות(

מחיר 
בש”ח



טיפול פנים יופי
טיפול יופי הכולל ניקוי פילינג עדין לעור, עיסוי הפנים בקרם 

המותאם לעורך
45280

טיפול פנים עמוק
הטיפול משלב מספר שלבים מניקיון העור, הוצאת שחורים, 

עיסוי ומסיכה לעור זוהר ונקי
75350

חבילות

500עיסוי שבדי זוגי 45 דקות. הטיפול נעשה בחדר זוגי רומנטיהחוויה הזוגית

חוויית בוקר זוגית
עיסוי שבדי זוגי 45 דקות הטיפול נעשה בחדר זוגי רומנטי, 

וכולל ארוחת בוקר זוגית
650

יום פינוק רומנטי
עיסוי שבדי זוגי 45 דקות וכניסה לג’קוזי 

החבילה כוללת: ארוחת בוקר עשירה ומגוונת, בקבוק שמפניה ופירות
900

30200חוויה בג’קוזי הכוללת: בקבוק שמפניה ופירותג’קוזי 

• 50 ₪ תוספת לאדם בימי שבת
• כל הטיפולים נעשים עם בגד תחתון

• כל שינוי או ביטול יעשו עד 72 שעות לפני הטיפול ולא תחויבו במלוא הסכום
• הכניסה לספא מגיל 16

משך הטיפולתיאור הטיפולשם הטיפול
)דקות(

מחיר 
בש”ח


