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  לינה בפארקמחירון 
 

 0202יוני  – 0202 אוקטובר
 ל"הנחה על מחירי המחירון הנ 5%למזמינים באתר *

 

 *חגים עונהמחירון  קמפינג+ מחירון כניסה 
 פעילויות חג לא כולל

 כניסה יומית לאתר
  מפת הפארק :כולל

 מילוי בקבוקים בחול צבעוני

 ₪ 14 ₪ 14 (21מגיל )מבוגר 

 ₪ 34 ₪ 34 (21עד  3גיל )ילד 

 לינת קמפינג
 באוהל פרטי

 לכל לילה , םהמחיר לאד
 3חייב בתשלום מגיל 

02 ₪ 02  ₪ 

 קמפינג בקראוון פרטי
 כולל חיבור לחשמל
 מילוי מים מידי בוקר

 לכל לילה , חניית קראוון
מחיר הכניסה  חישובל המחיר יתווסף
מספר  Xקמפינג הלינת לפארק ומחיר 

 הלנים 

52  ₪ 
 לקראוון, לכל לילה

02  ₪ 
 לקראוון ,לילהלכל 

 ארוחת בוקר
 המחיר יתווסף למחיר הלינה

 למזמינים לינה  –ארוחה בוקר ארוזה 
במסגרת חבילת , בהזמנה מראש בלבד

 האירוח

10  ₪ 
 , המחיר לאדם

 לארוחה

10  ₪ 
 לארוחה, המחיר לאדם

 
כוללים ארוחות אינםו, ללילה, מחירי לינת קמפינג הינם לאדם. 
 לכל לילה, מחיר לינת קמפינג לאדם( + יחויב פעם אחת)לאדם  מחיר כניסה: באוהל פרטילינה הזמנת   -חישוב מחיר. 
 לכל לילה , מחיר לינת קמפינג לאדם( + יחויב פעם אחת)מחיר כניסה לאדם  :קראוון פרטיבלינה הזמנת   - מחירחישוב+ 
 .כל לילהל, לקראוון חניהעלות     

 וקר ללניםמסעדת הפארק סגורה ולא יסופקו ארוחות ב – ימי ראשוןבמהלך. 
 .לא כולל פעילויות בתשלום ותוספות לאירועים מיוחדים –חגים ואירועים 

 
 

 "אפ קמפינג"
כולל , לינת קמפינג משותפת בחאן משודרג וממוזג

 מזרונים

 מחירון שנתי
 *חגים

 אירועים מיוחדים
 לילות 0מינימום 

 ללילה₪  2,522 ללילה₪  2,122 לנים 22למינימום 

 ללילה₪  212 ללילה₪  232 (ילד/ גר מבו)כל אדם נוסף 

 ללילה₪  0,222 ללילה₪  2,452 לנים 25למינימום 

 ללילה₪  212 ללילה₪  232 (ילד/ מבוגר ) כל אדם נוסף

 
  .ומנגל אזור ישיבה מוצל, מקרר, מזרונים ,כולל מזגן ענק, מבנהתוך מתחם קמפינג משודרג ב -חאן לינה 

 .יחד לנים 21תאים לקבוצות ומשפחות של עד כל חלק מ,  0 –המתחם מחולק ל 
 .מגבות, לא כולל מצעים

 
 .לכל לילה נוסף, RO -על המחיר  02%תינתן הנחה של  –לילות ויותר  0בהזמנת מינימום 

 .ואינם כוללים ארוחות, המחירים הינם ללילה
 .פינת ישיבה מוצלת, מקרר ,שקעים חשמליים, תאורה פנימית, מזרונים, חאן ממוזג, כניסה לפארק: המחיר כולל

 .חםשיושארו במת הנהלת הפארק אינה אחראית לחפצים אישיים

 

 :תוספות בתשלום
 .ללילה₪  25 –השכרת מזרון 

 .(יש לבדוק זמינות)₪  32 –משטח עצים למדורה 
 ז ומחירון הסיורים"בהתאם ללו –סיורים מודרכים 
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 אירועים מיוחדים/ חגים *תאריכים המוגדרים במחירון 
 

 21/24/02-02/24/02  ראש השנה

 22/22/02-20/22/02 סוכות ושמחת תורה

 22/20/02-24/20/02   חנוכה

 ש ראשון"כולל סופ 05/23/02-23/21/02   פסח

 25/21/02-21/21/02   עצמאות

 'ש כולל יום א"סופ 21/25/02-21/25/02   שבועות

 יחידות אירוח
 מחירון עונה 

 *חגים
 אירועים מיוחדים

 לילות 0מום מיני

 תפוסת לנים ביחידה
 כולל המחיר 

 BB - ארוחת בוקר
 כולל המחיר 

 BB - ארוחת בוקר

 אירוח יחדר

  STD סטנדרט  –זוגי  חדר
 אנשים 3עד 

 (מיטת יחיד+ מיטה זוגית )

 ₪ 012 ₪ 511 זוג בחדר

 או/תוספת מבוגר ו
 3ילד מגיל 

200 ₪ 212  ₪ 

 אירוח יחדר
   DLXדלקס  –רביעיה חדר 

 אנשים 1 –ל 
 (מיטות יחיד 1כולל )

 ₪  112 ₪  011 זוג בחדר

 או/תוספת מבוגר ו
 3ילד מגיל 

200  ₪ 212  ₪ 

 משפחתיקראוון 
 .ילדים 3+ או זוג , מבוגרים 3תפוסה של עד 

מיטות בקומות מתאימות  3+ מיטה זוגית 
פינת ישיבה הנפתחת +  4לילדים עד גיל 

 למיטת בוגר

 זוג בקראוון
011 ₪ 
  

112  ₪ 

 או/תוספת מבוגר ו
 3ילד מגיל 

200 ₪ 212  ₪ 

 וילה קמפ*

 תפוסה  (לא ממוזג)אוהל משפחתי 

 לנים 1לעד 
לאדם חמישי + תאי שינה עם מזרונים  0כולל 

 ניתן להוסיף מזרון במבואת האוהל

 ₪  532 ₪  111 אנשים 0

 או/תוספת מבוגר ו
 3ילד מגיל 

250  ₪ 202  ₪ 

 
מקבלים כניסה חינם לפארק –ביחידות האירוח ינה בהזמנת ל.. 
 לא כולל ארוחות בוקר, הנחה פחות ממחיר זוגי 01%עד  –חיד בחדר או בקראוון ליבהזמנת לינה. 
3-01לד מוגדר בגילאי י. 
ואירועים חגיםלא כוללים  – מחירי מבצעים. 
יםשיבוץ היחידה המוזמנת ייקבע בהתאם לזמינות החדר ולמספר הלנ 
לנים בתשלום 3נמכרים למינימום  חדרי הדלקס. 
לא ניתן להוסיף מזרון או לול לתינוק – או בקראוון/בחדר סטנדרט ו. 
בחגים ואירועים: 
 .לילות 2המכירה הינה למינימום  -
 .מחיר האירוע ללנים יתווסף למחיר הלינה -
 

 ארוחות הבוקר בפארק
על כן יתכנו שינויים בהתאם לנוהלים שייקבעו מעת לעת, מגבלות התו הסגולמדיניות הזמנת לינה עם ארוחת בוקר כפופה ל. 
 או באישור, (לפני פתיחת המסעדה)עזיבה מוקדמת תתקיים תאושר כאשר  –הזמנת לינה ללא ארוחות בוקר ביחידות אירוח 
 .מנהל בהתאם לנסיבות    
 לאדם לארוחה₪  12קיזוז ארוחת בוקר באישור הינה לפי. 

 

 .ללא הודעה מראש, ת הפארק רשאית להפסיק מבצעיםהנהל -
 

 הערות תקופתיות
בשל מגבלות התו הסגול מרכז המבקרים סגור, בשלב זה. 
30/1ועד  10/01יפתחו למכירה החל מה " וילה קמפ"יחידות אוהלי ה/. 

 


