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מעבורת מיוחדת
תוביל אתכם היישר למלון
Valamar  Isabella
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בהשתתפות:

גדולי הזמר החסידי

ליפא
שמעלצר

מוטי
שטיינמץ

הרב

מנחם
נייסל

שליט"א



האירוח

הטירההוילותהמלון

Valamar  Isabella מלון
מכיל מגוון אפשרויות

אירוח מפוארים להנאתכם.
תוכלו לבחור בין חדרי המלון, 
לבין חדרי הטירה או הוילות.



Hotel
Valamar Isabella

חדרי המלון



villas
Valamar Isabella

הוילות



Valamar Isabella

חדרי הטירה
castles



הטעם בחדרי האוכל המפוארים
והמרווחים שעומדים לרשותכם,

תיהנו מארוחות המוגשות בשפע 
קולינארי במגוון טעמים וסגנונות



במיוחד בעבורכם,
הבאנו את השפים מהשורה הראשונה,

כדי שחג הפסח הקרוב יעבור עליכם
באופן המהודר, המלכותי והטעים ביותר
כמיטב המסורת של משפחת לבקוביץ'!

גלאט כשר
למהדרין לא שרויה

הרב אליעזר וולף שליט"א
רב ואב"ד אמשטרדם

והגלילות

בהשגחת



לשעות
הפנאי

חופי הים, מגוון הבריכות,
המגלשות, מתקני המים והספא,  

יעניקו לכם שעות
של הנאה ופינוק
לכל אורך החג



מגוון בריכות חוץ ופנים
למבוגרים ולילדים

הבריכות



5 חופים שונים במתחם המלון
חופי הים



מתחם מפנק הכולל סאונה וג'קוזי
ומגוון טיפולים רחב

הספא



מגלשות מים ואטרקציות לילדים

מתקני המים



מועדון
הילדים

במשך כל ימי החג, הילדים שלכם 
לא יפסיקו ליהנות ממגוון

האטרקציות במועדון הילדים



הפעילות מלווה
ע"י מדריכות מנוסות,

אשר יעניקו לילדיכם שעות
של חוויה ואושר

שהם לא ישכחו לעולם!



חדר כושר מאובזר
במיטב הציוד החדשני

חדר
כושר



מגרשי כדורסל, שולחנות 
טניס, מסלולי ריצה ועוד...

ספורט



צלילה
במעמקי

הים

אטרקציות
במים

בקירבת המלון



סירות 
מרוץ

מעבורת
נוסעים

בננות
אקסטרים



קארטינג
אתגרי

פיינטבול

מסלולי
אופניים

פעילות
אתגרית

בקירבת המלון



אתרים
באזור המלון

סביב האי פורץ' נמצאים 
אוצרות טבע עשירים ופלאיים.
במרחק קצר מהמלון תמצאו 

את עצמכם במקומות
היפים בעולם!



Venice
ונציה

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!



רוביני
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.
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 בסלוב
ניה. ממוקם בעמק בוהין אשר באלפים היוליאניים 

בצפון מזרחה של סלובניה, האגם מוזן על ידי 
־הנהר סאוויצה, אשר יורד מההרים בחלקו באמ

צעות 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



־אגמי פליטביצה - הינו פארק לאומי ואטרק
ציה תיירותית ידועה במדינה. מאז שנת 1979 

מוכרז הפארק כאתר מורשת עולמית.
הפארק ידוע במפלים הרבים שבו, ובעיקר 
במפל הגדול )Veliki slap(  ובמפל גלובץ 

.)Galovacki buk(

פליטביצה
Plitvicka



פסח
כשר, שמח

ויוקרתי
עם לבטרוול



אתם מוזמנים להעניק לעצמכם
את חופשת הפסח הטובה ביותר!

נופש ואירועים ברמה מבית משפחת לבקוביץ

צבי:
050-6701850
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