
טל: 02-666-5555

מרגליות
mtravel.co.ilתיירות ונופש

!ש בה הז וו
נופש בגולדן



ברוכים הבאים למלון

עמק יזרעאל
גולדן קראון



רק כאן, יש נוף כזה

על פסגת ההר המשקיף לעמק יזרעאל,
עם נוף ציורי עוצר נשימה,

כוס קפה ביד אחת ומאפה ריחני ביד השניה...
תגידו, מה צריך יותר מזה?

VIEWגולדן



רק כאן, יש פאר כזה

אז זהו, שאצלנו הנוף האגדי
זו רק פתיחה טובה לנופש מושלם...

מלון 'גולדן קראון'  הוא המלון המפואר והמפנק ביותר
בכל מלונות צפון הארץ. עם חמישה כוכבים ועשרות אנשי צוות

שידאגו לכם מא' ועד ת'

HOTELגולדן



רק כאן, יש אווירה כזו

מפלסי לובי רחבי ידיים המאובזרים בנוחות מירבית,
מאפשרים לכם את השקט האישי שאתם רוצים,

או מפגשים חברתיים ומשפחתיים מלאי הווי ואווירה
אבל הי, עם כאלו מרחבים, אל תשכחו לחזור לחדרים :(

LOBBYגולדן



רק כאן, יש רוגע כזה

איזה שקט! איזה רוגע!
תענוג להגיע עייפים ומרוצים לחדר מפנק, נוח, מאובזר,

רחב ידיים ומעוצב.  עם נוף מדהים, מרפסת פרטית
וכל מה שצריך לחופשה מושלמת.

ROOMS גולדן



רק כאן, יש טעם כזה

כמו תמיד, גולת הכותרת של 'מרגליות הינה:
השפע העצום, המגוון המתאים לכל סגנון ולכל גיל,

הטעם המיוחד וההגשה המושקעת
מממ... זה עושה טעם של עוד!

TASTE גולדן



רק כאן, יש שפע כזה

חדרי אוכל מגוונים ומרווחים, ברים ענקיים
המוצבים במס' מוקדים לנוחותכם ועשרות מלצרים

העומדים לרשותכם בכל זמני הארוחות
כל אלו ועוד... הופכים כל ארוחה - לחגיגה!

CULINARYגולדן



רק כאן, יש בריכה כזו

אין כמו להכנס למים הקרירים ולצלוח בשחיה
בריאה ומהנה בבריכה ענקית, מוצלת ומקורה.

מול נוף עוצר נשימה
במתחם הבריכה ג'קוזי מפנק וגם בריכה מיוחדת לקטנטנים!

POOL גולדן



רק כאן, יש ציוד כזה
GYM גולדן

להעלות דופק, לרוץ, להרגיש בריא
חדר כושר מאובזר ומשוכלל שיעשה לכם רק טוב

אצלינו במרגליות עושים הכל
כדי להעניק לכם נופש בריא ואיכותי!



רק כאן, יש ספא כזה

 להוריד דופק, לנשום ולהירגע
מתחם ספא מפנק הכולל ג'קוזי,

סאונה יבשה ורטובה וחדרי טיפול אישייים
כי אנחנו כבר למדנו שנופש אמיתי מתחיל ונגמר בפינוק!

SPA גולדן



רק כאן, יש שקט כזה

כשהילדים שלכם עסוקים בממלכת הילדים
עם מדריכות מסורות,  או משתעשעים באולם הטרמפולינות הענק 

והממוזג העומד לרשותכם במשך רב שעות היום
אתם יכולים להרשות לעצמכם ליהנות מרגעים של שקט נעים

ממלכת הילדים



רק כאן, יש טיולים כאלה

נכון שממש לא תרצו לצאת מהמלון,
אבל בכל זאת אתם בצפון...

אז בחרנו את המיקום האידיאלי ביותר-
נקודת מוצא לכל הטיולים ברמת הגולן, טבריה והגליל

TRIPS גולדן



רק כאן, יש תכניות כאלה

מגוון התוכניות יעניקו לכם
שעות ארוכות של חוויה לכל המשפחה

מופעים, הרצאות, סדנאות, והפעלות - לאורך כל שעות היום
תוכניות כאלה מושקעות לא תמצאו במקום אחר :(

SHOW גולדן



המופע המרכזי:
יום שני כ"ה אב

 26.8.19

גדול הזמר
החסידי

כולל מסכי מולטימדיה 

ותזמורת נגנים מורחבת

הפקת ענקחסרת תקדים!



קומזיץ ליל שישי:
יום חמישי כ"א אב

 22.8.19

זמר אורח - אומן הבוזוקי: אלירן אלבז

בניצוחו של הזמר מוישי רוט
תזמורת המנגנים



מיטב המופעים:

עופר הלוי
ואביתר לזר

הצגה מרתקת
בכיכובם של

הופעה חיה
ומלאה עם

ישי
לפידות

ותזמורתו

מיטב המרצים:

הרב 
יצחק 
פנגר

הרב
משה 

פרידמן

הרב 
אבנר 
קוואס

הרב
שבתאי 
איזנשטט

הרב 
מאיר 
שוורץ

הרב 
 בנימין
דרוק

פעילויות לילדים:

ניסו
הקוסם

 מופע
 חיות
מרהיב

קרקס
אקרובטיק

הקליקרים

מופע לוליינות
ופעלולי אש

חידון אקסטרים
נושא פרסים

הפרס הראשון: החזר
כספי על כל החופשה!

אשר הליצן
במופע להטוטים ובלוניאדה

שעשועון
בינגו וטריוויה



!ש בה הז וו
חופשה עם מרגליות

כשרות מהודרת
בפיקוחו של הרב

אליהו רוטנברג שליט"א

 מיני בר  
וערכת שתיה 

חמה בכל חדר 

מתחם טרמפולינות ממוזג,
משחקיה ומועדון ילדים

ברוב שעות היום

בריכה, ספא, ג'קוזי,
חדר כושר,  טניס שולחן

 פינוקים ומתוקים 
לילדים

תוכניות ערב עשירות
לכל המשפחה

אירוח כיד המלך 
כמיטב המסורת

שפע קולינרי 
כראוי למלון 5 
כוכבים דלקס

שתיה חמה 
חופשי כל היום

תוכניות לילדים 
סביב השעון

קפה 
ומאפה 
אחה"צ

טיולי גיפים וטיול
לעמק המעיינות במחירים 

מיוחדים לאורחינו

שיעור בדף היומי
והרצאות למבוגרים

כל יום אחה"צ

 יחס אישי 
לכל אורח

 מוצרים בכשרות 
 בד"ץ העדה החרדית,

 לנדא, רובין 

ארוחת בוקר וערב 
עשירות ומגוונות



מוכנים לחופשת הזהב שלכם?

י"א - כ"ח אב | 12-29.8.19

התקשרו והבטיחו את מקומכם
02-6665555

מרגליות
mtravel.co.ilתיירות ונופש

סמנו לעצמכם ביומן:


