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מתי זה קורה?
בחודשים יולי-אוגוסט

מה קורה?
שלושה ימים של חוויות ופעילויות

לכול המשפחה

היכן זה קורה?
במלון ארץ דפנה, בגליל העליון 
)כשעתיים נסיעה ממרכז הארץ(

ארץ דפנה מלון על פלגי מים
Kids Friendly
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מה מחכה לכם?

תוכנית הנופש

•  חדרי מלון מעוצבים ומרווחים למשפחות
 •  בסיס האירוח כולל לינה, ארוחת בוקר וכיבוד קל לילדים  

    בגילאי הגן מידי יום
•  בריכה מפנקת

•  קטיף פירות באחד מבוסתני האזור

•  חלוקת קרטיבים מידי יום
•  ביקור חווייתי במחלבת הבוטיק קורלנדר )הגעה עצמית(

•  רכיבה על אופניים בשטח הקיבוץ ללא עלות נוספת
    }כול הקודם זוכה{

15:00                  קבלת חדרים, מנוחה או זמן בילוי משפחתי בבריכה
16:00                      חלוקת קרטיבים בבריכה

16:30-17:30       סדנת יצירה עם שירי
17:30                  הפסקה מרעננת, קפה, עוגה ומיץ, "פינוקים" לילדים  

21:00                  קולנוע ״ארץ״ - הקרנת סרט ופופקורן בלובי

08:00-10:00     ארוחת בוקר
10:00-14:00      זמן משפחתי בבריכה

11:00                  הפסקה מרעננת, חלוקת קרטיבים בבריכה
16:00-17:15       ביקור במחלבת קורלנדר

17:30-18:00      הפסקה מרעננת, קפה, עוגה ומיץ, "פינוקים" לילדים
20:30-22:30     רחצה לילית

08:00-10:00     ארוחת בוקר
פינוי חדרים ויציאה לקטיף פירות באחד מבוסתני האזור                  10:00

* התוכניה נתונה לשינויים

לילדים
16:30-17:30     סדנת יצירה עם שירי

17:00-18:30     אקשן של אקסבוקס 
17:30-18:30     משחקי קופסא
21:00           קולנוע ״ארץ״

לילדים
12:00-12:30     כיבוד קל לילדים

 16:30-18:30     פעילות יצירה, משחקי קופסא,

                           שעת סיפור עם שירי,

                          אקשן של אקסבוקס בלובי
 

יום 1

יום 2

יום 3

זוג - 2,215 ₪
תוספת לילד בחדר הורים 499 ₪

1.7-31.7

* ילדים - עד גיל 14 | עד 3 ילדים בחדר הורים }מס' מקומות מוגבל{ | המחירים כוללים מע"מ | חלוקה לעד עשרה תשלומים שווים 
בכרטיס אשראי ללא ריבית

מחירים לחבילת 2 לילות

זוג - 2,099 ₪
תוספת לילד בחדר הורים 479 ₪

1.8-12.8


