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אתם מוזמנים ליהנות מחופשה חלומית במלון המשלב יוקרה, טעם ולוקיישן מושלם!
מעבורת מיוחדת תוביל אתכם במרחק 5 דק' נסיעה ישר לתוך כנפי הדמיון



חדרי המלון:

הוילותהטירההמלון

 Valamar 
Isabella 
Hotel

 Valamar 
Isabella 
castle

 Valamar 
Isabella 
Villas



 Valamar Isabella Hotel

חדרי המלון



2121

 Valamar Isabella castle

חדרי הטירה



 Valamar Isabella Villas

הוילות



חופי הים, הבריכות, מתקני המים, הספא, מועדון הילדים
ושאר אזורי הפעילות שברחבי האי

יעניקו לכם אינספור שעות של חוויה מתוקה
שלא תרצו שתיגמר לעולם...

האטרקציות ברחבי המלון



חופי הים

לכל אורך האי נפרשים חמישה חופי רחצה שונים 



הבריכות

בריכת פעילות מים מתוקים חיצונית ובריכת ילדים



מגלשות מים ואטרקציות לילדים

מתקני המים



ספא מפואר לאורחים מגיל 16 ומעלה

הספא



עיר הילדים

מועדון ילדים ופעילות מסביב לשעון



מתקני ספורט

מגרשי כדורסל, שולחנות טניס מסלולי ריצה ועוד...



אטרקציות בשטח

מועדון פינטבולרכיבת אופנייםצלילה

קארטינג בננותמעבורתסירות מרוץ



החלטתם לעשות סיבוב מחוץ לאי?
קחו נשימה עמוקה...

ממש קרוב אליכם, נמצאים פלאי בראשית
שטרם ראתה עיניכם... אוצרות הטבע העשירים סביב האי 

יעניקו לכם שעות של השראה והתרגשות! 



ונציה הינה בירת מחוז ונטו ובירת נפת ונציה באותו המחוז שבצפון-מזרח איטליה. העיר שוכנת בלגונה שלשפך הנהר פֹו לחוף הים 
האדריאטי. ונציה בנויה ממבנים על יסודות מכלונסאות עץ שנבנו על 118 איים, המקושרים ביניהם בכ-400 גשרים. בין האיים עוברות 

כ-170 תעלות מים, שהשיט בהן הוא אופן התחבורה העיקרי בעיר. ונציה היא אחד מיעדי התיירות הפופולריים ביותר בעולם!

ונציה
Venice



אגמי פליטביצה - הינו פארק לאומי ואטרקציה תיירותית ידועה במדינה. מאז שנת 1979 מוכרז הפארק כאתר מורשת עולמית.
.)Galovacki buk( ובמפל גלובץ  )Veliki slap( הפארק ידוע במפלים הרבים שבו, ובעיקר במפל הגדול

פליטביצה
Plitvicka



רוביני הינה עיירה בחצי האי איסטריה שבקרואטיה, לחוף הים האדריאטי. חלקה העתיק של רוביני ממוקם על חצי אי קטן. 
העיירה היא אתר תיירות פופולרי, ויש בה נמל דיג פעיל. מועצת אירופה הקימה בה מרכז למחקר היסטורי.

רוביני
Rovinj



פוסטוינה הינה עיר השוכנת בדרום-מערב סלובניה, ומרוחקת כ-35 קילומטרים מטריאסטה שבאיטליה. העיר משמשת כבירת 
אזור נוטרנסקו-קראשקה, ונפת פוסטוינה. העיר שוכנת לגדת נהר הפיווקה )Pivka(, סמוך לה נמצאת מערת פוסטוינה. אחת 

מאתרי התיירות הפופולריים ביותר בסלובניה

פוסטוינה
Postojna



אגם בוהין הינו אגם הקבע הגדול ביותר בסלובניה. ממוקם בעמק בוהין אשר באלפים היוליאניים בצפון מזרחה של סלובניה, 
האגם מוזן על ידי הנהר סאוויצה, אשר יורד מההרים בחלקו באמצעות מפל. מצידו השני האגם הוא המקור לנהר סאווה בוהינקה, 

אחד משני הנהרות היוצרים את נהר הסאווה. אגם בוהין הוא אגם קרחוני  והינו האגם פופולרי בתור אתר תיירות וספורט מים.

אגם בוהין
Bohinjsko jezero



גולת הכותרת של הנופשים שמארגנת משפחת לבקוביץ,
הינה השפע הקולינרי והרמה הגבוהה של הארוחות

המוגשות לכם במהלך החופשה.

גלאט כשר למהדרין לא שרויה

גם הפעם, הלכנו על הטוב ביותר, והבאנו איתנו את מיטב 
השפים שיעניקו לכם חווית טעם משובחת במיוחד...

 בהשגחת הרב אליעזר וולף 
דומ״ץ דק״ק אמשטרדם



בחדר האוכל המפואר נגיש לכם ארוחות גורמה עשירות 



נופש ואירועים ברמה מבית משפחת לבקוביץ

050-6701850 צבי: 
03-6180121 משרד: 

zq0506701850@Gmail.com

054-4244577 שלומית:
03-6199166 פקס: 

נשמח לענות לכל שאלה


