
 ' מחירון ב'
לתקופה 01.01.2018 - 01.01.2017



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה וארוחת בוקר, סוג חדר: בלוויסטה
עונה חלשהפסחקיץ וחגיםעונה רגילה

 21/2-9/42/7-31/89-19/41/1-21/2
עצמאות 19-30/430/4-3/5
שבועות 3-30/530/5-3/6
ראש השנה 3/6-2/720-24/9

סוכות 31/8-20/94-15/10
24/9-4/1024/12-1/1/18

15/10-24/12
סופ"שאמצ"ש   אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש   

1,8002,1002,5003,9001,3001,800

תוספות לסוגי חדרים
קיץ+חגים )כולל פסח(רגילה + חלשהסוג חדר

550550רויאל
650650נשיאותי
350450משפחה

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.
תנאים כלליים: 

רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.

מלון רויאל ביץ' אילת,
מקבוצת מלונות היוקרה של ישרוטל



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה וארוחת בוקר, סוג חדר: סטנדרט
עונה חלשהפסחקיץ וחגיםעונה רגילה

 21/2-9/42/7-31/89-19/41/1-21/2
עצמאות 19-30/430/4-3/5
שבועות 3-30/530/5-3/6
ראש השנה 3/6-2/720-24/9

סוכות 31/8-20/94-15/10
24/9-4/10

15/10-1/1/18
סופ"שאמצ"ש   אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש   

1,2501,4501,8502,1509001,200

תוספות לסוגי חדרים
קיץ+חגים )כולל פסח(רגילה + חלשהסוג חדר

7595פונה לבריכה
240370משפחה

470530גן

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.
תנאים כלליים: 

רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.

מלון ישרוטל המלך שלמה



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה בלבד, סוג חדר: סוויטה סופיריור
עונה חלשהפסחקיץ וחגיםעונה רגילה

 21/2-9/42/7-31/89-19/41/1-21/2
עצמאות 19-30/430/4-3/5
שבועות 3-30/530/5-3/6
ראש השנה 3/6-2/720-24/9

סוכות 31/8-20/94-15/10
24/9-4/10

15/10-1/1/18
סופ"שאמצ"ש   אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש   

1,5501,7502,3002,5008001,100

תוספות לסוגי חדרים
קיץ+חגים )כולל פסח(רגילה + חלשהסוג חדר

80160פונה לבריכה
200270סוויטה ספיישל

370600סוויטה משפחתית
*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג + 2 ילדים בחדר.

מלון ישרוטל רויאל גארדן

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה 
זו. | רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג + 2 ילדים בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי 
בסיס האירוח הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה וארוחת בוקר, סוג חדר: סטנדרט
עונה חלשהפסחקיץ וחגיםעונה רגילה

 21/2-9/42/7-31/89-19/41/1-21/2
עצמאות 19-30/430/4-3/5
שבועות 3-30/530/5-3/6
ראש השנה 3/6-2/720-24/9

סוכות 31/8-20/94-15/10
24/9-4/10

15/10-1/1/18
סופ"שאמצ"ש   אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש   

1,3501,6501,8502,0508501,250

תוספות לסוגי חדרים
קיץ+חגים )כולל פסח(רגילה + חלשהסוג חדר
530680על המים
370550משפחה

800850משפחה על המים

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלון ישרוטל אגמים

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה וארוחת בוקר, סוג חדר: סטנדרט
עונה חלשהפסחקיץ וחגיםעונה רגילה

21/2-9/42/7-31/89-19/41/1-21/2
עצמאות 19-30/430/4-3/5
שבועות 3-30/530/5-3/6
ראש השנה 3/6-2/720-24/9

סוכות 31/8-20/94-15/10
24/9-4/10

15/10-1/1/18
סופ"שאמצ"ש   אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש   

1,0001,3001,7001,850600850
תוספות לסוגי חדרים

חגים )כולל פסח(רגילה + חלשהסוג חדר
90100פונה לבריכה

300400דה לקס
270340משפחה

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלון ישרוטל ים סוף

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: הכל כלול, סוג חדר: סטנדרט
עונה חלשהפסחקיץ וחגיםעונה רגילה

21/2-9/42/7-31/89-19/41/1-21/2
עצמאות 19-30/430/4-3/5
שבועות 3-30/530/5-3/6
ראש השנה 3/6-2/720-24/9

סוכות 31/8-20/94-15/10
24/9-4/10

15/10-1/1/18
סופ"שאמצ"ש   אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש   

1,6501,8502,1002,4001,2501,550
תוספות לסוגי חדרים

קיץ+חגים )כולל פסח(רגילה + חלשהסוג חדר
7090פונה לבריכה

100140דה לוקס
360420משפחה

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלון ישרוטל ספורט קלאב

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה 
זו. | רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד, על פי בסיס האירוח הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/

מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: הכל כלול, סוג חדר: סטנדרט
עונה חלשהפסחקיץ וחגיםעונה רגילה

21/2-9/42/7-31/89-19/41/1-21/2
עצמאות 19-30/430/4-3/5
שבועות 3-30/530/5-3/6
ראש השנה 3/6-2/720-24/9

סוכות 31/8-20/94-15/10
24/9-4/10

15/10-1/1/18
סופ"שאמצ"ש   אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש   

1,5501,8002,1002,3001,1501,450

תוספות לסוגי חדרים
קיץ+חגים )כולל פסח(רגילה + חלשהסוג חדר

6090פונה לבריכה
140230סטודיו

330430משפחה

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלון ישרוטל לגונה

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה בלבד, סוג חדר: סטודיו, דירונית
עונה חלשהפסחקיץ וחגיםעונה רגילה

21/2-9/42/7-31/89-19/41/1-21/2
עצמאות 19-30/430/4-3/5
שבועות 3-30/530/5-3/6
ראש השנה 3/6-2/720-24/9

סוכות 31/8-20/94-15/10
24/9-4/10

15/10-1/1/18
סופ"שאמצ"ש   אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש   

1,1001,3001,5501,600750950דירונית
9001,1001,2501,300600800סטודיו

תוספות לסוגי חדרים
קיץ+חגים )כולל פסח(רגילה + חלשהסוג חדר

5080סטודיו פונה לבריכה

 4 עד  של  ולהרכב  סטודיו,  בחדר  בחדר  זוג  עד  של  להרכב  ללילה,  הינם  הנקובים  המחירים  *כל 
מבוגרים בדירונית.

מלון ישרוטל ריביירה קלאב

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה 
הטבות בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור 
שהייה זו. | רכישת לינות בנקודות תתאפשר בחדר סטודיו לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל 
בלבד, בדירונית לזוג + 2 ילדים בלבד, על פי בסיס האירוח הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק 

וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה וארוחת בוקר, סוג חדר: סטנדרט
פסחחגיםעונת שיאעונה רגילה

9-18/4עצמאות 15/1-2/41-15/130/4-3/5
שבועות 18-30/42-9/430/5-3/6
ראש השנה 3/6-3/83-30/520-24/9

סוכות 31/8-20/93-31/84-15/10
24/9-4/1015/10-1/1/18

אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש  סופ"שאמצ"ש   
1,1501,5001,5501,9002,0002,200

תוספות לסוגי חדרים
שיא+חגים )כולל פסח(רגילה סוג חדר

250300סטודיו
אמצ"ש 270רגיל בקומת מואב

סופ"ש 400
אמצ"ש 400
סופ"ש 450

400500חדר ג'וניור

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלון ישרוטל ים המלח

מלונות בים המלח

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה וארוחת בוקר, סוג חדר: סטנדרט
פסחחגיםעונת שיאעונה רגילה

9-18/4עצמאות 15/1-2/41-15/130/4-3/5
שבועות 18-30/42-9/430/5-3/6
ראש השנה 3/6-3/83-30/520-24/9

סוכות 31/8-20/93-31/84-15/10
24/9-4/1015/10-1/1/18

אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש  סופ"שאמצ"ש   
1,0501,4001,3501,6501,7001,850

תוספות לסוגי חדרים
שיא+חגים רגילה סוג חדר
120130דה לקס

150160סטודיו
750750סוויטה

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלון ישרוטל גנים

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה וארוחת בוקר, סוג חדר: סטודיו
חגיםעונה רגילה

פסח 9-18/4
עצמאות 30/4-3/5כל השנה למעט חגים

שבועות 30/5-3/6
ראש השנה 20-24/9

סוכות 4-15/10
אמצ"ש/סופ"שסופ"שאמצ"ש

8009501,200

תוספות לסוגי חדרים
בכל העונות + חגיםסוג חדר

סופ"שאמצ"ש
80120מיני סוויטה

200240סוויטה

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלון ישרוטל פונדק רמון

מלונות בנגב

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה וארוחת בוקר, סוג חדר: נוף מדברי
פסח ורה"שחגיםעונה רגילה

פסח 9-18/4שבועות 30/5-3/6כל השנה, למעט חגים
ראש השנה 20-24/9סוכות 4-15/10

אמצ"ש/ סופ"שאמצ"ש/ סופ"שסופ"שאמצ"ש
1,7002,7002,6503,100

תוספות לסוגי חדרים
בכל העונות + חגים )כולל פסח ורה"ש(סוג חדר

400נוף מדברי עם בריכה
400על המכתש עם מרפסת
750על המכתש עם בריכה

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלון בראשית, 
מקבוצת מלונות היוקרה של ישרוטל

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.

בראשית



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה וארוחת בוקר, סוג חדר: כרמים
חגיםעונה רגילה

פסח 10-18/4כל השנה, למעט חגים
שבועות 30/5-1/6

ראש השנה 20-24/9
סוכות 4-12/10

אמצ"ש/ סופ"שסופ"שאמצ"ש
1,9502,7002,750

תוספות לסוגי חדרים
בכל העונות + חגיםסוג חדר

100כרמים נוף הרים
250כרמים דה לקס

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלון כרמים, 
מקבוצת מלונות היוקרה של ישרוטל

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.

מלון בהרי ירושלים



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

בסיס אירוח: לינה בלבד, סוג חדר: סופריור
אוגוסטחגיםעונה רגילה 

2-27/8פסח 10-19/4כל השנה, 
שבועות 30/5-1/6למעט אוגוסט וחגים

ראש השנה 20-24/9
סוכות 4-12/10

אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"ש
1,7001,8502,350

תוספות לסוגי חדרים
בכל העונות + חגיםסוג חדר

סופ"שאמצ"ש
7070חדר עם מרפסת ונוף לת״א

520520סוויטת טאואר

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של זוג בחדר.

מלון ישרוטל טאואר תל-אביב

מלונות בתל אביב 

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'

מלון רויאל ביץ' תל אביב, 
מקבוצת מלונות היוקרה של ישרוטל

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות ילדים/מבוגר/תינוק וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.

בסיס אירוח: לינה בלבד, סוג חדר: בלוויסטה
עונה חלשהאוגוסט + פסחעונה רגילה 

19/4-19/62-27/81/1/17-10/4
19-25/610-19/425/6-2/8

15/10-19/1127/8-15/10
19/11-1/1/18

אמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"שאמצ"ש/סופ"ש
2,4503,1502,250

תוספות לסוגי חדרים
בכל העונות + חגיםסוג חדר

620אקזקיוטיב
500סטודיו גדול

*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.
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ס
ב

בסיס אירוח: חצי פנסיון, סוג חדר: כרמל
חגיםעונה רגילה

פסח 10-18/4כל השנה, למעט חגים
שבועות 30/5-1/6

ראש השנה 20-24/9
סוכות 4-12/10

אמצ"ש/ סופ"שסופ"שאמצ"ש
2,6003,4003,450

תוספות לסוגי חדרים
בכל העונות + חגיםסוג חדר

60כרמל דה לקס
280צמרת

550סוויטת ג'וניור
*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מלונות בצפון 

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות למבוגר וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.

יערות הכרמל
אחוזת הבריאות והספא יערות הכרמל

מקבוצת מלונות היוקרה של ישרוטל



01.01.17-01.01.18  ' מחירון ב'
ם

או
ב

ננ
ט

 /
מן

ס
ב

בסיס אירוח: חצי פנסיון, סוג חדר: יסמין עם מרפסת
חגיםעונה רגילה

פסח 10-18/4כל השנה, למעט חגים
שבועות 30/5-1/6

ראש השנה 20-24/9
סוכות 4-12/10

אמצ"ש/ סופ"שסופ"שאמצ"ש
2,3003,0003,050

תוספות לסוגי חדרים
בכל העונות + חגיםסוג חדר

150גליל
300סוויטת דולב

600סוויטת דה לוקס
*כל המחירים הנקובים הינם ללילה, להרכב של עד זוג בחדר.

מצפה הימים 

תנאים כלליים: 
רכישת לינות בנקודות כפופה למחזורי המכירה הנהוגים באותה עת במלונות הרשת והינה על בסיס מקום 
פנוי. | לא ניתן לבצע רכישת לינות בנקודות בתאריכים בהם מתקיימים ארועים מיוחדים של הרשת | 
ההמרה תתאפשר בתנאי שצבירת הנקודות בחשבון האורח הינה מספקת, לא תינתן כל אפשרות לצבור 
'מינוס' נקודות או לחילופין לשלם כל הפרש באמצעי תשלום אחרים. | לינה שנרכשה באמצעות 'נקודות 
ישרוטל' לא תבוא במניין הלילות לטובת מבצעים והנחות עבור רכישת לילות נוספים. | לא תינתנה הטבות 
בגין לינה זו, לרבות אך לא רק הטבות יום הולדת/ יום נישואין. | לא תהיה צבירת נקודות עבור שהייה זו. 
| רכישת לינות בנקודות תתאפשר לזוג בלבד לסוגי החדרים המפורטים לעיל בלבד, על פי בסיס האירוח 

הנהוג באותו מלון. תוספות למבוגר וארוחות יתאפשרו בתוספת תשלום. | ט.ל.ח.

Mizpe Hayamim 
מצפה הימים


