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לינה מקדימה ופתרונות לינה לאורך ל תהצעות אירוח ייחודיו

  :26.4.13-25המסלול למשתתפי מרוץ שליחים הר לעמק 
  

  לינה מקדימה למרוץ

  24.4.13רוח כפרי, לילה של יום רביעי יא –אורחן משגב עם 
 .עם משגב  -אתר הנופש  בקצה הרי נפתלי מחכה לכם

 .וארבעה מבוגרים בחדרים מאובזרים ומטופחים יחידות לזוגות, שלושהבאתר 
 .מקלחות ושירותים , , מזגן  טלויזיה רב ערוצית בכל היחידות תמצאו

 .קפה מטבחון הכולל : מקרר, מיקרוגל, קומקום, פינת
 .עוטפת לכל מבנה רחבה עם ריהוט גן ומנגל וצמחייה גלילת

  מגרש כדורסל, ,מתקני שעשועים לילדים ט,מינימרק : עוד לרשות האורחים
  . קט רגל וטניס

  

  על בסיס לינה וארוחת בוקר.  לילה אחדהמחיר כולל אירוח 
  
 

              
  

  

ספורטורס ליש להתקשר  חדריםלהזמנת 
903-500-700-1   

  

  

  

המחיר ליחיד  המחיר לזוג
  בחדר זוגי

לשלושה המחיר 
 מבוגרים

לארבעה המחיר 
  מבוגרים

396 ₪  
 

316 ₪  
  

509 ₪ 680 ₪  
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  המרוץ מסלול הצעות לינה לאורך

  

  
   25.4.13לילה של יום חמישי  ,בקיבוץ חקוק "חקוק בלב"כפר הנופש  

  

כפר הנופש חקוק בלבב ממוקם במעלה ההר לקיבוץ חקוק, מעל נחל עמוד, מתגלה 
 תמונת נוף מדהימה, לכנרת, הרי הגולן, צפת והרי הגליל.

השקט הרוגע והשלווה של קיבוץ חקוק, ממתינים לכם והכול במרחק דקות ספורות מחופי 
 הכנרת.  בכל חדר מקרר, קומקום, ערכת קפה, שירותים ומקלחת, טלביזיה ומזגן.

                     
 

  לילה אחדלהמחיר כולל אירוח . 
 
  

      
  

  
ספורטורס ללהזמנת חדרים יש להתקשר 

903-500-700-1   
  

  

                    
    

המחיר ליחיד  המחיר לזוג  
  בחדר זוגי

לשלושה המחיר 
 מבוגרים

 ₪  449  ₪ 285  ₪ 355  לינה בלבד

לינה וארוחת 
  בוקר

435 ₪  325 ₪  569 ₪  
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   25.4.13מזרע אירוח כפרי בקיבוץ מזרע, לילה של יום חמישי 
  

 בעמק הירוק בפינת חמד תוכלו להתארח נעימים מרווחים וממוזגים בסגנון כפרי באווירה
 .רוגעת

 .בכל חדר טלוויזיה ומטבחון בו מקרר וערכת קפה
 .מפינות ישיבה תחת עצים רחבי צמרת ופינות ברביקיו מחוץ לחדר תוכלו להנות

                     
 

  ילה אחדללהמחיר כולל אירוח . 
  שי, פרטים אצל הסוכן.ישלמעוניינים, ניתן להמשיך שהייה, לילה נוסף של יום 

  

         
  

  להזמנת חדרים יש להתקשר לספורטורס
 903-500-700-1   

  

לאורך המסלול במחירים אטרקטיביים רצים שיבקשו אתרים נוספים ללינה 
  .לספורטורס מוזמנים לפנות

  

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה,
    
  צוות ספורטורס                             

                                                                           ww.sportours.co.ilw 

המחיר ליחיד  המחיר לזוג  
  בחדר זוגי

לשלושה המחיר 
 מבוגרים

 ₪  545  ₪ 328  ₪ 350  לינה בלבד

לינה וארוחת 
  בוקר

455 ₪  350 ₪  590  ₪ 

 ₪  746  ₪ 410  ₪ 565  חצי פנסיון


