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נופש פסח יוקרתי בכרתים
יעד התיירות הנחשק בעולם!

מלכים!
פסח תשע"חתרגישו



ביותר  הגדול  האי  הוא  כרתים 
פני  על  המשתרע  יוון,  איי  מבין 

שטח של 3800 קמ"ר.

ממוקדי  לאחד  נחשב  האי 
והבולטים  הנחשקים  התיירות 
ביותר ביוון, עם יותר משני מיליון 

תיירים בשנה.

 & ריזורט  ביץ',  איקארוס  מלון 
מעורר  במיקום  נמצא  ספא, 
ב-  הים  שפת  מעל  קנאה 

Malia מאליה

'מאליה' הינה עיירת חוף קסומה 
הים  לחוף  הממוקמת  וזוהרת 

הצפוני של האי כרתים.

 .'IKAROS BEACH' הפאר   מלון 
דקות   20 של  במרחק  נמצא 
נסיעה מהערים הראקליון ואגיוס 

.)Agios Nikolao( ניקולאוס

הפסח הזה
תרגישו מלכים

בחופשה
הכי מהודרת

בכרתים!



 'IKAROS BEACH' אחוזת הפאר  
כוללת בניין מרכזי המעוצב בסגנון 
קסום, סוויטות פרטיות מפוארות, 
בתי בונגלוס עטופים בכרי דשא, 

גנים מעוצבים ובריכות ענק.

משלב  המהודר  האחוזה  מתחם 
אידיאלית  אווירה  נוחות רבה עם 
מרגיעה  לחופשה  ועכשווית 

ואקסקלוסיבית.

מאירוח  ליהנות  תוכלו  באחוזה 
עד  שתוכנן  מלכותי  אירופאי 
יעניקו  אשר  הקטנים  לפרטים 
יוקרתית  נופש  חווית  לכם 
ואיכותית המתאימה בדיוק לכם.

האחוזה

המרחב
שום את

לנ





בריכות המים
וחופי הרחצה

אוהבים לראות את קו המים וקו 
הזמן  זה   ? מתחברים השמים 
שלכם לחבר בין דמיון למציאות!

נפרשות  האחוזה  שטחי  לאורך 
48 בריכות - בחלקן פרטיות, בהן 
שעות  לעצמכם  להעניק  תוכלו 
נוף  לצד  ורוגע  הנאה  של  רבות 

פסטורלי עוצר נשימה.

חופי הרחצה היפהפיים הצמודים 
למלון יעניקו לכם שעות חוויתיות 

בלתי נשכחות.

הדמיון
לעוף על כנפי





מתחם
הספא

? חולמים על רוגע ושחרור לנפש

מתחם הספא הענק כולל בריכה 
יבשה  סאונה  מקורה,  פנימית 
מפנק  טיפולים  מתחם  ורטובה, 

ומכון כושר מאובזר.

בריאות ופינוק מלא במקום אחד, 
נופש מושלם לגוף ולנפש.

ש
הנפ

ש את
לחו





חדרי
המלון

המפוארים,   המלון  חדרי 
ומאובזרים  במיוחד  מרווחים 
חלקם  ומושלם,  מפנק  בריהוט 
עם בריכות צמודות, יעניקו לכם 
את הרגשת הנוחות עליה אתם 

חולמים.

לבחירתכם חדרי מלון מהודרים, 
ובונגלוס  משודרגות  סוויטות 

המתאימים לזוגות ולמשפחות.

הנוחות
ש את

להרגי





אירוח
כיד המלך

הטעם
להתענג על

כבני מלכים
עשירה  גסטרונומית  חוויה 
בטעמי חג וניחוחות בינלאומיים, 
יהודי  מטבח  של  מנצח  בשילוב 

מסורתי ובישול גורמה מודרני.

אורחי המלון יהנו לכל אורך החג  
מסעודות  המועד  חול  ובימי 
כיד  בשפע  וחגיגיות,  עשירות 

המלך.

מלא  פנסיון  ע"ב  הינו  האירוח 
בניצוחו של השף משה קצ'וקי. 

 ליל הסדר ייערך בפאר רב
 כמיטב המסורת

אפשרות לסדר משותף / משפחתי / פרטי



)לשעבר שף ראשי אולמי הדר סיטי טוואר(

בניצוחו של השף

משה קצ'וקי



כשרות
מהודרת

כשרות בלעדית!
יסודית  הכשרה  יעבור  המלון 
ומוקפדת ע"פ כל כללי ההלכה 
אשר  בפסח  היחיד  המלון  והינו 
המהודרת  הכשרות  תחת 
ברק  בני  דעה  יורה  בד"ץ  של 
בפיקוחו של הרב שלמה מחפוד 

שליט"א. 

אוכל  חדרי  למרגליות:  ייחודי 
נפרדים לאוכלי קטניות ושרויה



ממלכת
הילדים

רוצים רגע של שקט לעצמכם? 
הילדים שלכם בטוח יהנו!

מזמין  המפנק  הילדים  מועדון 
של  לשעות  וילדה  ילד  כל 
מדריכות  בליווי  והנאה,  בילוי 
ומנוסים  מקצועיים  ומדריכים 
לאורך כל שעות היום בתכניות, 
וספורט  סדנאות  משחקים, 

המותאמים לפי גיל.

ומגוונות:  פעילויות  במועדון 
יצירות  דופן,  יוצא  ליצן  מופע 
סרטים  קוסם,  בלון,  ופסלי 
ספורט,  ציוד  מותאמים, 
ועוד  צעצועים  לוח,  משחקי 

הרבה הפתעות.....

הרוגע
למצוא את



אתרים
ואטרקציות

האחוזה ממוקמת במרחק נסיעה 
קצר מאתרי תיירות אטרקטיביים 

במיוחד.

הכינו   טיולים  מדריכי  של  צוות 
ומסלולי  אטרקציות  עבורכם 
באיזור  ומהנים  מגוונים  טיולים 

המלון.

סובב  אקסטרימי  ג'יפים  טיול 
נשימה,  עוצרי  נופים  כרתים, 
מוזיאונים, אתרים הסטוריים ועוד

המלון  מחוף  ימי  לספורט  יציאה 
אבובים,  מירוץ,  סירות  כולל: 
ועוד בננות  ים,  אופנועי   טורנדו, 

*בתשלום נפרד





התכניות

ואומן הקלידים ישראל סוסנה
& נמואל הרושחיים ישראל

ההופעות יתקיימו באולם הקונצרטים של המלון

תפילות
ושיעורי תורה עם
החזן הרב 

אליהו אוזן
במלון יתארחו לאורך כל החג ענקי הזמר:



פסח תשע"ח

כדי שתרגישו
מלכים:

ארוחות גורמה
גלאט למהדרין 
בניצוחו של השף

משה קצ'וקי

אירוח ע"ב
פנסיון מלא

פתוח כל היום
עד 11 בלילה, כולל: 

משקאות חמים וקרים, 
חטיפים ועוגות + קפה 

ומאפה אחה"צ

בלעדי למרגליות:
חדר אוכל נפרד

לאוכלי קטניות ושרויה

2 בתי כנסת לתפילות 
בנוסח אשכנז
ועדות המזרח

מצה שמורה
עבודת יד ומכונה

כל ימי החג

במהלך הסעודות:
יינות ומשקאות

ללא הגבלה
לאורך כל החג

ארוחות צהריים ארוזות 
ליוצאים לטיול

בימי חול המועד

טיסות ישירות מת"א 
לנמל התעופה 

HERAKLION
)מרחק 20 דק' נסיעה מהמלון(

העברות
משדה התעופה 

למלון

לובי בר חופשי



מחירון

חדר גן דלקס, נוף לגן

חדר גן דלקס, נוף לים

29-35 מטר

29-35 מטר

17,600₪

17,900₪

גודל החדר:

גודל החדר:

מחיר לזוג:

מחיר לזוג:

חדר משפחה, נוף לגן

חדר משפחה, נוף לים

40-44 מטר

40-44 מטר

18,200₪

18,900₪

גודל החדר:

גודל החדר:

מחיר לזוג:

מחיר לזוג:

 חדר קלאסיק, 
25-2716,800₪ מטרבמבנה המרכזי

מחיר לזוג:גודל החדר:

המחיר כולל:
◆ פנסיון מלא כמפורט בקטלוג

 ◆ טיסות הלוך ושוב 
◆ העברות משדה התעופה למלון

◆ המחיר אינו כולל טיולים

חדר גן קלאסיק, נוף לים

27-29 מטרחדר גן קלאסיק, נוף לגן

27-30 מטר

16,800₪

17,200₪

גודל החדר:

גודל החדר:

מחיר לזוג:

מחיר לזוג:

* מחירי התוספת הינם לכל סוגי החדרים

6,800₪
 תוספת מבוגר שלישי 

לכל סוגי החדרים

5,200₪
 תוספת ילד בגילאי 

2-12 שנים

950₪
 תוספת תינוק 
עד גיל שנתיים

נוספים בחדר

נופש פסח יוקרתי בכרתים

mtravel.co.il
 margaliot10@neto.net.il

02-6665555



מוזמנים
אתם

לחוויה של פעם בחיים!

mtravel.co.il
 margaliot10@neto.net.il 02-6665555

נשמח לעמוד בקשר:(

פסח תשע"ח

י"ג - כ"ג ניסן 1029.3-8.4/18 לילות


