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 זורט כשר ר פאקפריס ס ןכים הבאים למלו ובר

 הכשר למהדרין    מלון דירות

 בקפריסין היוונית

Caprice SPA Kosher Resort   בקפריסין  למהדרין  מלון כשר  

.יוחד לציבור הדתיממלון ספא כשר איכותי ואינטימי בקפריסין, המותאם ב  

 23-27.2.2020    -ט'   באדר   תש"פ   -ה' 

 מים  ראשון עד חמישי  י

דירות מפוארות, לזוגות  55(, מציע LATCHIמוקם בכפר לאטצ'י )המלון מ

ולמשפחות קטנות וגדולות. חלק מיחידות האירוח מתהדרות בבריכות פרטיות או 

 בג'קוזי עיסוי חיצוני. לכל דירה מרפסת הצופה לים או לשמורת האקמס.

אחת מהן בריכת מי ים המלח, חמאם,  מחוממות, בריכות פנימיות 2בנוסף, במלון 

רחב המלון תהנו מהרגשה ביתית מפנקת, מטבח מאובזר מג'קוזי, סאונה ועוד. ב

 ועוד...

 עם ספר תורה ומניין בכל השבוע במלון.כנסת  תקיים בי

 

 כשרות מהדרין  

 תעודת הכשרות של המלון היא של הרב נחמיה רוטנברג מסביון, ישראל.

  :מלוןמה ב

     * בריכה    (WIFIאינטרנט מהיר חינם ) * * סאונה        חמאם * 

    

 מאפייני החדר:

     מאובזר כולל קפה, תה, סוכר    * מטבחון    ם י* מתקן תליה לבגד  * מיזוג אוויר 

 * מקרר   * מגהץ * טלוויזיה      כלי מטבח * 
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 פאפוס  – The Paphos tour  טיול   יום שני  

הממוקם בערך חצי הדרך בין העיר פאפוס   בכפר קטיקסר נצא מהמלון בדרכינו לפאפוס ונעצו 

לפוליס .בכפר כמה טברנות מסורתיות וכרמים מפורסמים. לכפר היסטוריה ארוכה. בעבר נהגו  

כפר ניתן לצפות בנופים  ,מהומכאן שמו   שפירושה לנוח  "  kathontan"  סוחרים לעצור בכפר למנוחה 

רכס הרי טרודוס ואת יער פאפוס. שני יקבים ידועים   מרהיבים כמו "מפרץ קורל ביי" , האקאמאס,

פותחים את הדלתות למבקרים, כך שניתן לטעום את היינות. בנוסף אפשר ליהנות מטיול בשבילי  

   בכפר  הטבע

מפרץ אלמוגים עם חול זהוב ונוף קסום  ."קורל      Coral Bay Beach משם נמשיך למפרץ קורל 

 אחד החופים היפים ביותר לים מחוץ לעיר פאפוס ונחשב קילומטר  10-12במרחק של    ביי"  

.מדובר באוניה  Peyia  הספינה הטרופה שעל החוף בפיאיהאת  משם נצא לראות מחזה מרהיב, 

זקופה, גאה  כאילו היא עוד רגע  במפרץ  אלבנית שנתקעה על שרטון לפני שנים ומאז היא עומדת

כשעלתה על    2011" על החוף. מאז שנת 3יוצאת להפלגה, ניצבת לה הספינה הטרופה "אדרו 

 שרטון במקום. 

המערות הללו הן תופעת טבע  הנפלאות של פאפוס   Sea Caves הים" מערות ". ממש ליד נראה את

 שמוכרת כשהסלע מתבלה מכוח גלי הים. 

 

 הדרכה בעברית   - סא מאמפרץ אקטיול ל  -יום שלישי   

ב הנמצא בפאתי שמורת האקמאס )שמורת  .מפל ומקווה מים חבי במרחצאות אפרודיטהנתחיל 

הטבע הגדולה בקפריסין( . על פי המיתולוגיה היוונית,  במקום זה  נהגה לרחוץ  אפרודיטה אלת   

אהבה והיופי.  בצמוד למקווה המים  תמצאו  שבילי הליכה, . נקודות תצפית עם נוף פנורמי מדהים  

      הכפר בכפר נמצא "מוזיאון חיי ,  Steniי משם נמשיך ונעצור בכפר סטנ   של המפרץ וגן בוטני. 

The Steni Museum of Village Life 

  במקום מתקיימות .  1945.ועד  1800.זהו מוזיאון נחמד העוסק בחיי הכפר באיזור בתקופות שבין

במקום תוכלו להתרשם מפריטים חקלאיים וכלי מטבח   ר. פעילויות הקשורות לחיי הכפר בעב 

עתיקים, סצנות של אריגה וחריש, מלאכת יד, בגדים מסורתיים, בכל יום ראשון השלישי בחודש  
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והאמיצים יוכלו   לכפר ארגקהתקיים ברחבת המוזיאון שוק של חקלאי האיזור. השוק . משם נמשיך מ

שם נמצא מרינה  פומוס סיום נעצור בכפר הציורי לזנק מהמזח אל הים או להנות מהטיילת היפה ל

 קטנה ורצועת חוף בתולית ומקסימה 

 

   - הדרכה בעברית  - THE BLUO LAGOONשייט ללגונה הכחולה      -יום רביעי  

 השייט תלוי במצב הים 

המפרסמת באזור אקאמאס. לגונה מדהימה ורדודה עם אדמה חולית. מים חמימים ושקפים  הלגונה 

 שעתיים(  -יז. השיט יוצא מנמל לאצ'י ליד המלון )משך ההפלגה בצבעי טורק

 

 

 טיסות סדירות 

 23.2.2020יום ראשון  

 15:40נחיתה        14:45 –יציאה 

 27.2.2020 -יום חמישי 
 13:55 נחיתה  13:00 -    חזרה

 
 קילו / אחת לאדם  23  עד  מזוודה  כולל

 

 הערות

 בקר, אך לא את סדר הביקורים או כיוון הנסיעה. תוכנית הטיול מתארת את האתרים בהם נ •
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 מחירים

 יורו לאדם  698           חצי פנסיון  -המחיר לאדם בחדר זוגי 

 :המחיר כולל

 וחזרה   לרנקה -תל אביב  הלוך ושוב סדירות טיסות  •

 מהשדה למלון וחזרה אוטובוס תיירים נוח וממוזג בהעברות  •

   הדרכת הטיולים בעבריתטיולים  3 •

 פנסיון  חצי כלכלה:  •

 כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול  •
 
 
 

 המחיר אינו כולל

 ביטוחים  •

 הוצאות אישיות  •

 סבלות •

 טיפים לנותני שירות אחרים  •

 יורו ליום  4למדריך ולנהגים   •
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 המוצע לעייל.נופש בקפריסין את ה אשמח לארגן לכם

 

 בברכה,        בברכה,

 אורית נצר        נעמי ארז אסולין

 


