
 :שדרוגי רמות מועדונים

 נבחר לקוחות חוג המונה יוקרתי חברים מועדון הינו GOLD השמש חוג

 במרכז פרימיום צוות עומד החברים לרשות - ייחודיות הטבות ומעניק

 עלות אשר השמש חוג חבר. טלפוני מענה למתן ישיר ישרוטל ההזמנות

0 רצופים חודשים 01 במהלך ₪ 000111 -מ גבוהה הייתה ברשת חופשותיו

 חוג במועדון החברות. שנה למשךGOLD 0 השמש בחוג לחברות ישודרג

 להטבות בהשוואה מועדפות הטבות מגוון לחבריה מעניקה GOLD השמש

 .הרגילות השמש חוג מועדון

 :ולדתהטבת יום ה                       

 .מתנה ישרוטל נקודות 011 צבירת -

 .לחוגג טיפולים ברכישת הנחה 11%-ו המלון לספא חופשית כניסה -

 .לחוגג מתנה טיפול -

 יהנו אלו חברים0 עלות ללא למועדון חברים זוגות 4 עד לצרף אפשרות -

 מלון באותו חופשה בהזמנת0 הראשונה משהייתם החל המועדון מהטבות

 .המועדון חבר שוהה בהם תאריכים ובאותם

 :נישואיןהטבת יום 

 .מתנה ישרוטל נקודות 011 צבירת -

 .לזוג טיפולים ברכישת הנחה 11%-ו המלון לספא חופשית כניסה -

 (המלונות בכל תקף לא) הרשת ממסעדות באחת זוגית ערב ארוחת -

 הנויי אלו חברים0 עלות ללא למועדון חברים זוגות 4 עד לצרף אפשרות -

 מלון באותו חופשה בהזמנת0 הראשונה משהייתם החל המועדון מהטבות

 .המועדון חבר שוהה בהם תאריכים ובאותם

 , בנוסף

 !יותר שווה שלך הכסף GOLD שמש חוג כחבר -

 אחד בכל שהייתך במהלך חשבונך מסך' שח 00 כל עבור נקודה 0 צבירת -

 (שמש חוג חבר של' שח 11 במקום) הרשת של המלון מבתי

 בהתאם.)במלון הנהוגה העזיבה שעת לאחר שעתיים המלון עזיבת -

 (המלון לתפוסת

- VIP בחדר משודרג. 

 

 

 



 

 

 רשת של ביותר היוקרתי החברים מועדון הינו PLATINUM השמש חוג

 צוות עומד החברים לרשות - בלעדיות הטבות מגוון המקנה ישרוטל מלונות

 חוג חבר. טלפוני מענה למתן ישיר ישרוטל ההזמנות במרכז פרימיום

 במהלך ₪ 100111 -מ גבוהה הייתה ברשת חופשותיו עלות אשר השמש

 למשךPLATINUM 0 השמש בחוג לחברות ישודרג0 רצופים חודשים 01

 מגוון לחבריה מעניקה PLATINUM השמש חוג במועדון החברות. שנה

 .הרגילות השמש חוג מועדון להטבות בהשוואה מועדפות והטבות הנחות

 :הולדת יום הטבת                                           

 .מתנה ישרוטל נקודות 111 צבירת -
 .לחוגג טיפולים ברכישת הנחה 11%-ו המלון לספא חופשית כניסה -
 .לחוגג מתנה טיפול -
 .לחוגג שי -
 יהנו אלו חברים0 עלות ללא למועדון חברים זוגות 4 עד לצרף אפשרות -

 באותו חופשה בהזמנת0 הראשונה משהייתם החל המועדון מהטבות

 .המועדון חבר שוהה בהם תאריכים ובאותם המלון

 נישואין יום הטבת

 .מתנה ישרוטל נקודות 111 צבירת -
 .לזוג טיפולים ברכישת הנחה 11%-ו המלון לספא חופשית כניסה -
 (.המלונות בכל תקף לא) הרשת ממסעדות באחת זוגית ערב ארוחת -
 .לזוג שי -
 הנויי אלו חברים0 עלות ללא למועדון חברים זוגות 4 עד לצרף אפשרות -

 מלון באותו חופשה בהזמנת0 הראשונה משהייתם החל המועדון מהטבות

 .המועדון חבר שוהה בהם תאריכים ובאותם

 , בנוסף

0 דקות 10 של ספא טיפולי 1 האורח יקבל לילות שני מינימום של בשהייה -

 אורח(. ספא יש בהם במלונות. )המארח במלון0 שהייה בכל0 תשלום ללא

 טיפולים שני עד מקרה בכל.בלבד אחד טיפול יקבל סינגל בחדר השוהה

 .לחדר
 עבור תשלום על הנחה 00% -מ יהנה PLATINIM שמש חוג חבר -

 שני לעד תינתן ההנחה. שהייה בכל0 01% במקום במלון האקסטרות

 .בלבד ילדיו ועבור עבורו החבר שם על חדרים

 עבור נקודה 0 צבירת! יותר שווה שלך הכסף PLATINUM שמש חוג כחבר -

 של המלון מבתי אחד בכל שהייתך במהלך חשבונך מסך' שח 01 כל

 (שמש חוג חבר של' שח 11 במקום) הרשת
 בהתאם.)במלון הנהוגה העזיבה שעת לאחר שעתיים המלון עזיבת -

 (המלון לתפוסת

 



- VIP בחדר משודרג. 

' ביץ לאירו מלונות אורחי עבור למלון באילת התעופה משדה הסעות שרות -

 .שלמה המלך וישרוטל אילת

 שבועיים הרשת במלונות שהייה בהזמנת ניתנות השמש חוג מועדון לחברי נישואין ויום הולדת יום הטבות

 לעיל המפורטות מהטבות חלק כי0 המועדון לחבר ידוע. הנישואין יום או/ו ההולדת יום תאריך אחרי או/ו לפני

 ישרוטל תעניק0  המפורטות מההטבות יותר או אחת את בהם שאין במלונות. הרשת מלונות בכל ניתנות אינן

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על אחרת הטבה

 

 כאן לחץ בתקנון לצפייה

http://www.isrotel.co.il/files/clubs/takanon0408.pdf

