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הנהלת החברה | ועד העובדים מציגים:

חמישי-שישי-שבת

ברוכים הבאים לספינת הדגל
קלאב הוטל אילת

FUN ללא הפסקה

נופש אילת 2021



  

 

  

חופשה נעימה



13:00

13:00-23:00

13:00-16:00

13:30

14:15

15:00

14:00-18:00

18:00

18:30

18:30

21:00

יום חמישי

קבלת פנים כולל כיבוד קל, להקת נגנים וטעימות ממופעי 
הקלאב- לובי המלון

קבלת חדרים החל מהשעה 15:00

מפרץ הפיראטים, מתחם גיימינג - סוניפלייסטיישן, אקס-בוקס,
סימולטורים ו-VR –אגף פאסיפיק                

הפנינג ילדים – נאוטילוס
עמדות מתוקים, חטיפים, צמר גפן מתוק ועוד..

לוחות משחק ענקיים, שולחנות משחק ועמדות ילדים -
קליעת צמות, קעקועי נצנצים, בלוני צורות ואיפור...

הפנינג מופעי ילדים – אודיטוריום

אליס בארץ הפלאות - הצגת ילדים

"ג'אגלינג וקסמים"  - הצגת ילדים

יעל ומפלצת הכובעים - הצגת ילדים

סדנאות יצירה - מועדון "העולם האבוד"

PIANO CLUB מאסטרו גנאדי גורודצקי במיטב הקלאסיקות - לובי 
המלון

ארוחת ערב  – מתחם הקולינריום 

COCKTAIL CLUB בליווי נגן בוזוקי - בריכת מפרץ הזהב

פתיחת דלתות- מתחם המגדלור

המופע המרכזי “הפרוייקט של עידן רייכל“
 

"Beat Party Club" מסיבת אוזניות



יום שישי

ארוחת בוקר – מתחם הקולינריום 

PIANO CLUB מאסטרו גנאדי גורודצקי במיטב הקלאסיקות - 
לובי המלון

סדנאות יצירה - מועדון "העולם האבוד"
מפרץ הפיראטים, מתחם גיימינג - סוניפלייסטיישן, אקס-בוקס,

סימולטורים ו-VR – אגף פאסיפיק
דני קושמרו בהרצאה מרתקת ”מאחורי החדשות“ 

מסיבת בריכה מטורפת עם D.J ערן ברנע מתחם הריף 
(הכניסה מגיל 18 בלבד) 

מופע כוכבת הילדים מיקי – אודיטוריום   
קבלת שבת איתי לוי – מתחם המגדלור       

סדנאות יצירה - מועדון "העולם האבוד"   
מופע כוכב הילדים והנוער סטפן - אודיטוריום 

ארוחת ערב – מתחם הקולינריום              

COCKTAIL CLUB בליווי הרכב כנריות - בריכת מפרץ הזהב

PIANO CLUB מאסטרו גנאדי גורודצקי במיטב הקלאסיקות- 
לובי המלון

זמר הבית בליווי פסנתרן במיטב הקלאסיקות- לובי המלון
עולם הילדים פעילויות ומשחקים - אולם אוקיינוס

הצגת הילדים "הקוסם מארץ עוץ" - אולם אוקיינוס 
מוש בן ארי בהופעה - אודיטוריום

הרכב המוזיקה הבינלאומי VINI VICI במסיבה מטורפת 
מתחם אודיטוריום

07:00-11:00

10:00

10:00-13:00
10:00-23:00

10:30
10:30-13:30

11:45

13:30
14:00-18:00
15:00
18:30-21:00

18:30

19:00

21:00

21:00

21:00
22:30



יום שבתיום שבת 29.6

ארוחת בוקר – מתחם הקולינריום 

הפנינג מתנפחים לילדים - מתחם המגדלור

נגן גיטרה - בריכת מפרץ הזהב

מתחם שאנטי ופינוקים טיפולי מסאג' – אולם אוקיינוס

PIANO CLUB מאסטרו גנאדי גורודצקי במיטב הקלאסיקות- לובי המלון

מפרץ הפיראטים, מתחם גיימינג- סוניפלייסטיישן, אקס-בוקס,

סימולטורים ו-VR –אגף פאסיפיק    

סדנאות יצירה - מועדון "העולם האבוד"

מופע כוכב הילדים "מני ממטרה" - אודיטוריום
מסיבת קצף - מתחם המגדלור 

מתחם תחרויות מיני גולף - מתחם המגדלור                          

"בטעם של פעם" - שולחנות כדורגל, הוקי אוויר סנוקר ועוד - 
נאוטילוס 

07:00-11:00

10:00-12:00

10:00

10:00-13:00

10:00

10:00-23:00

10:00-13:00

11:00

11:00-13:00

13:30

14:00

SELECT START



מפת המלון



צאתכם לשלום!
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