
 

 
 

 

 
 

 

 30/11/2019-28קראון פלאזה ים המלח  - כנס דירקטורים חיוב בכרטיס אשראיהרשמה וטופס 

  _______________שם פרטי ______________ טלפון נייד: ________________ שם משפחה:

 סמנו את החדר המוזמן: 

 חברים באיגוד
 3,270 -חדר זוגי רגיל ₪ 2,945 –רגיל בחדר  בודד  ₪ 
 

 לא חברים באיגוד
 3,659 -חדר זוגי רגיל ₪  3,325 –בודד בחדר רגיל  ₪ 
 

***תשומת ליבכם, המחירים הנקובים לעיל הינם מחירים לביצוע הרשמה מוקדמת עד לתאריך 
 ₪ לחדר.  300. לאחר תאריך זה המחיר יעלה ב 19.09.2019

 
 המחיר כולל:

 לילות על בסיס חצי פנסיון + ארוחת צהריים בשבת 2אירוח  •

  כיבוד קל בקבלת הפנים •
 תכנית מקצועית •
 ערבים חברתיים •

חדר כושר במהלך מקלחות לחץ/    ברכת מי מלח/ סאונה רטובה ויבשה//לספא    חופשיתכניסה   •
 (18ימי הכנס )מעל גיל 

) בתאום  הנחה בציון שם הכנס מומלץ לתאם מראש ישירות במלון. 10%טיפולים בספא  •
 (08-6591989הנחה. יש לתאם בטלפון:  15%מראש 

 
 לסוגי חדרים: )אנא סמן סוג החדר אם הינך מעוניין( שדרוגים

 

 לחדר 150 -חדר רגיל עם מרפסת ₪  לחדר  825 - חדר קלאב עם מרפסת ₪ 
 

 לחדר 425 -חדר דלקס ₪  לחדר  1,350 - סויטת ג'וניור ₪ 
 

 לחדר  550 - חדר דלקס עם מרפסת ₪  לחדר  1,750 - ויטת דלקססו ₪ 
 

 לחדר ₪750 - חדר קלאב  

 
 תוספות ילדים:

 
(2-13)ילד  ₪ 3,700 -  עם מרפסת רגיל זוג+ילד בחדר 
 +ילדים כולל תינוק 2, מקסימום (2-13)ילד  ₪ 4,350 - עם מרפסתרגיל בחדר  יםלדי 2זוג 
3 לחדר 4,500 - מבוגרים בחדר רגיל עם מרפסת ₪ 
2 (₪2-13 לחדר )ילד  2,650 -  ילדים בנפרד בחדר רגיל 
3 (₪2-13 לחדר )ילד  2,900 -  ילדים בנפרד בחדר רגיל 
ביטוח(₪  95 -   (0-2) מחיר לתינוק בחדר( 
ללא חיוב  -     דלת מקשרת 
 

 באם הנכם:על מנת להתאים את החדר בצורה האופטימאלית, נבקש לציין 

 מעשנים 

 שומרי שבת 

 זקוקים לנגישות/קרבה למעלית 



 

 
 

 

 

 

 

 

 פרטי אשראי לחיוב

 בעל הכרטיס: _______________ ת"ז בעל הכרטיס: _____________ שם מלא

 טל נייד: _________________ סוג הכרטיס: ________________________

 ____/ _____תוקף הכרטיס:   מס' כרטיס: ______, ______, ______, _______

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס: ________ )חובה( 3

 תשלומים ללא ריבית( 4עד ) ____ -מס' תשלומים: 

 

 חתימה: _____________________ סה"כ לתשלום: _________ ₪

מייל למשלוח קבלה: 
__________________@_______________________________________ 

 חתימה:_______________________

 

 

 –תשומת לבכם 

החנייה מחוץ לשטח המלון המסומנת בכחול לבן הינה בתשלום, באמצעות מדחנים, פנגו וכד' ומצריכה תשלום גם בסופי 
 שבוע וחגים. 

 במהלך כל ימות השבוע.  11:00-18:00המלון מקיים הסעה לחניונים הסמוכים למלון בין השעות 

 הסמוך. יש להגיע למלון, לפרוק את המזוודות ולהמשיך בנסיעה לחניון 

 אנא פנו לצוות הקבלה והם ישמחו לסייע


