
פסח מהאגדות
בחצי האי חלקידיקי - יוון

טל: 02-666-5555

מרגליות
mtravel.co.ilתיירות ונופש



לא דומה לזה!
אף חופשה אחרת



מרגליות תיירות ונופש
מזמינים אתכם ליהנות

מחופשת פסח יוקרתית ברמה עולמית

...

10 לילות < י"ג-כ"ג ניסן < 18-28.4.19



רק כאן, יש נוף כזה
VIEW

לנשום עמוק ולהביט אל קו האופק,
,Miraggio המים והשמים מתחברים. זוהי חוויית הנופש

בעולם שכולו קסם בראשיתי



חופי הים, בריכות השחיה המרובות
ומגוון מתקני מים חלומיים הפרוסים במרחבי המלון

יעניקו לכם שעות של הנאה וכיף 

POOLS
רק כאן, יש בריכות כאלו



 בריכה
חיצונית

 בריכה
חיצונית

 איזור
הספא

 בריכת
הדקלים

 בריכה
מקורה



SPACE
רק כאן, יש מרחבים כאלו

מרחבי המלון המרווחים, אזורי הלובי, 
חדרי האוכל, חדר הספרייה ושאר מבואות המלון

יאפשרו לכם ליהנות מפרטיות ושקט גם במרחב הציבורי



SPA
רק כאן, יש ספא כזה

מרכז הספא המפואר
מכיל את הבריכה הגדולה עם נוף ישיר לים

עם מים מחוממים ההופכים את הבריכה למענגת במיוחד. 
אזור ההידרותרפיה כולל 3 בריכות מים טבעיות ושטח מנוחה

עם נופים מרהיבים של הים האגאי והר אתוס

מרכז הספא המפואר
מאובזר בבריכה חיצונית ופנימית,

מעיינות חמים / מעיינות מינרליים, אמבט בוץ,
סאונה, אמבט ספא וחדר אדים.





TREATMENT ROOMS
רק כאן, יש פינוק כזה

בחדרי הטיפול של מרכז הספא תיהנו
ממגוון רחב של טיפולי בריאות הכוללים

טיפולי ארומתרפיה, איורוודה והידרותרפיה מפנקים 



חדר הכושר
 חדר הכושר במלון - גדול ומאובזר במיטב המיכשור 

המקצועי, החדשני והמתקדם ביותר



ROOMS
רק כאן, יש נוחות כזו

300 חדרי פאר וסוויטות מפנקות,
משקיפים אל הים האגאי או אל הגנים המוריקים,

48 מהם עם בריכת שחייה צמודה פרטית משלהם. 
השהייה כאן היא מחווה לחיים הטובים!



סוויטה עם
בריכה פרטית



סוויטה משפחתית
עם נוף לגן



דופלקס משפחתי 
עם בריכה



אין כמו ארוחה טובה 
 המוגשת באחד מחדרי האוכל

המפוארים והמעוצבים

DINING ROOM
רק כאן, יש פאר כזה





SERVICE
רק כאן, יש שירות כזה





CULINARY
רק כאן, יש שפע כזה

חוויה גסטרונומית עשירה בטעמי חג 
וניחוחות בינלאומיים, בשילוב מנצח של 
מטבח יהודי מסורתי ובישול גורמה מודרני.



CHEFS
רק כאן, יש שפים כאלה

כשרות בלעדית!
המלון יעבור הכשרה יסודית 

ומוקפדת ע"פ כל כללי ההלכה 
תחת הכשרות המהודרת 

של בד"ץ יורה דעה בני ברק 
 בפיקוחו של הרב

שלמה מחפוד שליט"א. 

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

פנסיון מלא, בשפע רב כיד המלך.
>>> בניצוחם של השפים <<<

חי שוורץ
נשיא איגוד

השפים
הישראלי

איתן מזרחי
שף ראשי במלון

'רויאל ביץ'
תל אביב

 ללא חשש קטניות
וללא שרויה.



WHAT
ELSE?

רק כאן, מגוון חוויות ענק
לשעות הפנאי במלון



KIDS
ממלכת הילדים



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

משחקים, סדנאות וספורט המותאמים לפי גיל.

12 שעות
של הנאה לילדים 

בכל יום!
שעות פעילות המועדון:

10:00-22:00







מגרשי טניס
 פרטיים - לאורחי המלון בלבד



מהמעגן הפרטי של המלון,
נצא למגוון אטרקציות וספורט ימי

ATTRACTIONS

 שיט
סקי מיםמפרשיות

שיט
בסירת מנוע

צלילה עם 
שנורקל



אופניים 
להשכרה

רכיבת 
סוסים

 סיורים
בחצי האי

 טיולים
לסלוניקי



מופעי זמר, תוכניות ואמנים 
מהשורה הראשונה

ההופעות יתקיימו באולם הקונצרטים של המלון

מרגליות
mtravel.co.ilתיירות ונופש

שיעורים והרצאות תורניות

 חיים
ישראל

 נמואל
הרוש

 ישראל
סוסנה

עם החזן הרב 
אליהו אוזן

תפילות
ושיעורי 

תורה



אירוח 
ע"ב

פנסיון 
מלא

לובי בר חופשי 
כולל: משקאות 
חמים וקרים, 

חטיפים ועוגות 
+ קפה ומאפה 

אחה"צ

2 בתי כנסת 
לתפילות

בנוסח אשכנז
ועדות המזרח

מצה שמורה
עבודת יד 

ומכונה
כל ימי החג

במהלך הסעודות:
יינות ומשקאות 

חריפים
ללא הגבלה

לאורך כל החג

ארוחות 
צהריים ארוזות 
ליוצאים לטיול

בימי חול 
המועד

ארוחות ילדים
מיוחדות
במתחם

ממלכת הילדים

המחיר
כולל

טיסות
והעברות



מרגליות
mtravel.co.ilתיירות ונופש

בואו ליהנות ולחוות

02-6665555
w w w . m t r a v e l . c o . i l

נשמח לעמוד בקשר :(

פסח מהאגדות


