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משפחת לבקוביץ

פסח כזה עוד לא היה°
מלון הספא המפואר והמחודש בים המלח

DAVID SPA HOTEL
עם האוירה המשפחתית והמלכותית שבניהול משפחת לבקוביץ

תוך אוירת חג ביתית ושמירה על ההחמרות מבית אבא

חופשה יוקרתית בלתי נשכחת בת ∑ לילות
®±¥Æ¥ ≠ ≤±Æ¥© י¢ד ≠ כ¢א בניסן

©מלון הייאט לשעבר® 

בס¢ד

בהכשר הרב בורנשטיין שליט¢אגלאט≠לא שרויה פנסיון מלא ´ קפה ועוגה 



מלון DAVID ים המלח
Æהוא המלון המפואר¨ המרהיב והמחודש ביותר מכל מלונות ים המלח ßדיויד  ים המלחß מלון
הנופש במלון דיויד הוא קלאסיקה מסוג שונה החל מהמיקום הייחודי של המלון בחוף עין בוקק

Æוהנוף עוצר הנשימה הנישקף מכל החדרים

דרך הסטנדרט הגבוה של רשת DAVID SPA HOTEL לצד העיצוב הייחודי תהנו מתחושה 
Æמקסימלית של פינוק ועושר המורגשים בכל פינה

השנה ßבחג הפסחß מצפה לכם חופשת פסח אקסלוסיבית בסטנדרטים בינלאומיים



במלון
הפונות  מרפסות  עם  מפוארות  וסוויטות  מחודשים  חדרים  של  מבחר   

לנוף המרהיב של ים המלח

 מבחר בריכות גדולות ומעוצבות ובריכת פעוטות 

 מתחם הספא החדיש והמפואר המציע מגוון פינוקים∫ בריכת גופרית¨ 
Æקוזי¨ בריכה קרה¨ בריכת מי ים המלח¨ סאונה רטובה ויבשהßבריכות ג

לרשותכם∫ אמבטיות ומקלחות טיפולים וחדרי טיפולים 

פעילה  לחופשה  וטניס  ספורט  מגרשי    סקווטש  חדר    כושר  חדר   
ומהנה בכל רגע



חוויה קולינרית עשירה
דיויד  מלונות  רשת  של  היוקרתי  בסטנדרט  נשכחת  ובלתי  עשירה  קולינרית  חוויה 
העולמיתÆ ≤ ארוחות עשירות עם מזנונים חמים וקרים ע¢י שפים ידועי שם ובניצוחה 

המסורתי של משפß לבקוביץÆ כולל קפה ועוגה במשך שעות היום

משגיחים יראי שמים בהשגחת הרב בורנשטיין שליט¢א 

שמירה  תוך  ביתית  חג  לאוירת  דואגות  המארחות   ßכשהמשפ מרוממת  החג  אוירת 
Æעל ההחמרות ללא פשרות



פעילות לילדים ולכל המשפחה
פעילות ענפהÆÆÆ במועדון הילדים המעוצב 
תתקיים ßקיטנת דיוידלנדß בה יהנו אורחינו 

הקטנים מהפעלות סביב השעון



להזמנות צבי∫ ∞µ∞≠∂∑∞±∏µ∞ ˇ משרד∫ ±≥±∞∏±∂≠≤∞
∞µ¥≠∏¥¥∏≤µ∞ ∫חיה ˇ ∞µ¥≠¥≤¥¥µ∑∑ ∫שלומית

 Email∫ zq0506701850@gmail.com

מהרו להבטיח את מקומכם 
בחופשה היוקרתית לחג הפסח°

®±¥Æ¥≠≤±Æ¥© י¢ד ≠ כ¢א בניסן

משפחת לבקוביץ


