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ÈÂÏ‰ ¯ÙÂÚ ∫‰˜Ù‰Â ÈÂÓÈ· ¨ËÈ¯Ò˙

È‚ ÔÏÈ‡ ¨·È·Ê È˘ ¨ÔÈÈ„ ÈÒÂÈ ¨ÁÓˆ ¯˜È ¨È‡ÈÒ ÔÂÚÓ˘ ¨¯ÊÏ ¯˙ÈÈ·‡ ¨ÈÂÏ‰ ¯ÙÂÚ

‰˜ÈÁˆÓÂ  ˙˘‚¯Ó  ˙ÙÁÂÒ  ‰Ó¯„

17:00 הרב יצחק פדידה

 21:00  הקרקס הסיני

          מופע פעלולים ענק

17:00  הרב יוסף חגי

21:00  "הנשר הגדול"
הפקת ענק בליווי 5 שחקנים בכיכובם 

של עופר הלוי ואביתר לזר

17:00  הרב מאיר שוורץ

 21:00  "ישיבה על הכוונת 2"
הפקת ענק בליווי 5 שחקנים בכיכובם 

של עופר הלוי ואביתר לזר

17:00  הרב יוסף חגי

21:00 הופעה חיה עם גדול הזמר

       חיים ישראל

17:00  הרב יצחק פנגר

 21:00 "האחים קריכלי"

         האנשים הגמישים בעולם

17:00  הרב מאיר שוורץ

 21:00 הקרקס הסיני

          מופע פעלולים ענק

17:00  הרב יצחק פנגר

21:00 הופעה חיה עם הזמר

        ישי לפידות בליווי
         מועצת השירה היהודית

17:00  הרב יצחק פדידה

21:00  ילד הפלא עוזיה צדוק 

בליווי הכנר דניאל אהביאל

יום שני 3/8יום שני 27/7

יום שלישי 28/7

יום רביעי 29/7

יום ראשון 2/8

יום שלישי 4/8

יום רביעי 5/8 

יום חמישי 6/8 

 בהשתתפות הרב יצחק פנגר
ובליווי החזנים

דב הלר ואבי בן ישראל

שבת קודש פרשת "עקב"
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17:00  הרב יצחק פדידה

 21:00  "ישיבה על הכוונת 2"
הפקת ענק בליווי 5 שחקנים בכיכובם 

של עופר הלוי ואביתר לזר

17:00  הרב מאיר שוורץ

21:00 הופעה חיה עם גדול הזמר

         חיים ישראל

17:00  הרב מנחם שטיין

21:00 מופע טלפתיה מרהיב עם

        ניר חיימוביץ

יום ראשון 9/8

יום שני 10/8

יום שלישי 11/8

יום רביעי 12/8

17:00  הרב יוסף חגי

 21:00  הקרקס הסיני

          מופע פעלולים ענק

< ארוחות גורמה כיד המלך גלאט למהדרין  < מיני בר וערכת קפה בכל חדר < כניסה חינם לספא ולמועדון הבריאות
< תוכניות עשירות ממיטב האמנים < בריכת שחיה עם כיסוי מיוחד ובשעות נפרדות לגברים ולנשים

mtravel.co.il לפרטים נוספים חייגו: 077-4407788

ממלכת הילדים
מועדון פעיל

 עם מדריכות מנוסות
למשך כל שעות היום! 

שפע פעילויות, קיץ 2015תוכניה
טיולים ואטרקציות  

לכל המשפחה!

 בכל יום הופעה מרכזית
ייחודית לילדים!
 עם אהרן הקוסם,

תאטרון בובות ועוד הפתעות...

מתנפחים, 
טרמפולינות

וג'ימבורי באולם 
ענק וממוזג!


