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 אחוזת הספא  

 מתחמי הספא והמלון  

לאורך כל הבריכה, מנורות    מטר עומק  1.5בקומת הכניסה "בחצר האחורית" בנויה לה בריכה גדולה וגבוהה  
הבריכה בתוך  ג'קוזי    בערב.  צבעוניות  עם  מקורה  אלכוהול    יבשה.  וסאונהרחב  חצר  בר  הבריכה  לצד 

 ונשנושים להזמנות בשעות הפעילות. 

 2תאים +  3שירותים ציבוריים הכולל  .  ישיבהומקומות  נוחות וצבעוניות. מיטות שיזוף, שולחנות    ספות  4ישנם  
 תאי הלבשה, ושירותי נכים.  

יבאירוח בבריפתוח לשלנו   "Roof Top" קומת הגג בנוסף,   וסאונה  ג'קוזי עגול  שה רחבת ידיים. כה גדולה, 
שירותים, מקלחות ולוקרים בהפרדה מלאה בין  .  מדשאה גדולה הכוללת פינות וספסלי ישיבה, מיטות שיזוף

 גברים ונשים. 

 שעות פעילות:

משעה   פתוחים  הספא  מתקני  שבת  ועד  ראשון  השעה    08:30מיום   . 23:00ועד 
 ** שימוש במתקני הספא והמלון כפופים לנהלי המלון, ועל בסיס מקום פנוי. 

 

 ארוחות בוקר ובר בריכה 

  :זוגית בוקרתפריט ארוחת 

:  ₪ ) 15(שתיה בקבוקים סגורים כגון זירו/סודה/קולה/ספרייט תוספת של   חמה) 2קלה / 2שתיה (סוגי   4
שתיה חמה :אספרסו, נס על . פרי לא נסחט במקום) 100%שתיה קלה: תפוזים ,לימונדה, מים (הסחוטים זה 

 חלב, הפוך ,מקיאטו ,קפה קר .תה . 

 ..טרי!סוגי לחם לבן ולחם מקמח מלא  2פלטת לחמים הכוללת 

 סוגי ביצים לבחירה.   2

 מטבלים :

 מלח פלפל.גוואקמולי: אבוקדו בעונה, גמבה ריבועים ,בצל סגול ריבועים ופטרוזיליה בתיבול שמן זית לימון 

 . ה מגיע עם שמן זית וזעתר מלמעלה%) : מריחה של לאבנ 9לאבנה גלילית (

 . סומק עם נגיעות בצל ירוק ותבליןשמנת טבעי :קרם שמנת מגיע מעל 
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 טונה : נתחי טונה ,מיונז הלמנס הכי איכותי בשוק ,גמבה ריבועים, בצל סגול  ,נגיעות לימון טרי ,מלח פלפל .

 קרוטונים וצנוברים .   ,זיליה ,שמן זית ,לימון, מלח פלפלחצילים שרופים על הגריל, פטרוקרם חצילים: 

 . של פטה עם נגיעות שמן זית וזעתר פטה ריבועים :ריבועים 

 זיתים סורים :זיתים סורים מטובלים עם פפריקה פטרוזיליה ופרוסות לימון. 

 . ריבת תות טחינה, חמאה, מטבלים צדדים קטנים: 3

 . ח לימון בתיבול שמן זית מלח פלפל: עגבניה ,בצל סגול ,פטרוזיליה ,מלפפון וגזר .מגיע עם פלסלט זוגי

 י . סלייס אבטיח מתוק וטר 3ע עם :מגי  משהו מתוק בארוחה

 ₪ לזוג  140עלות ארוחת הבוקר הינה 

 

 תפריט בר בריכה: 

 ₪    40סלט לבבות ספא : 

 . ריבועי פטה בתיבול שמן זית לימוןלבבות חסה ,שרי אדום, בצל סגול ,אגוזי מלך ,ו

   60₪פלטת מטוגנים: 

 רה וגדולה מגיע בליווי רוטב הבית. שלל מאכלים מטוגנים בפלטה עשי

 ₪   35ציפס : 

 מגיע בליווי רוטב הבית . ציפס בלגי  

 ₪ )  5(תוספת בולגרית 

 ₪  :   55פיצה נפוליטנה 

 . נפוליטנה ,וגבינת מוצלרה מגורדתפיצה מבצק דורוס איטלקי ,רוטב 

 ₪ )   5: (תוספות לבחירה

 זיתים/בצל לבן/עגבניה/פלפל חריף /אקסטרה ציז  

 ₪  40סופלה:

 עוגת שוקולד חמה , 
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 40עוגת ביסקוטים 

 וקרם שמנת , גאנש  שוקלד  שכבות ביסקוויט 

 ₪    40גבינת פירורים : 

 שכבות גבינה ופירורים .. 

 40אבטיח:

 ₪ )  5פלטת אבטיח (בולגרית תוספת 

 15שתיה קלה :

 קולה/קולה זירו/ספרייט/ענבים/לימונדה/אשכוליות/ענבים/מים מינרלים/סודה/משקה אנרגיה /טוניק  

 בירות :  

 ₪   31סטאר דגול

 ₪    36קורונה 

 ₪   34 לסברגרקא

 ₪     35אסטרלה מהחבית / 

 ₪   31כוס יין לבן/אדום 

 ₪   33כוס שמפנייה /למברוסקו 

 ₪  125יין מבעבע:

 אדום/לבן. 

 ₪  125שרדונה יבש : יין לבן  בקבוק 

 ₪   145בקבוק יין אדום אלברטו : 

   26/41סמירנוף :

 33/51בלוודיר 

 לימונדה.   שוואפס, משקה אנרגיה, תסופות לבחירה :חמוציות,

 ₪   45: בלאק לייבל 

 ₪   20 צייסרים 
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 גין  קמפרי, וודקה בטעמים,  ויסקי, ערק,

 ₪   33מנה ערק :

 ₪  8תוספת     ,לימונדה .אשכולית לבנה תוספות לבחירה:

 ₪    42גין טוניק 

 שעות פעילות:

 . 22:00ועד השעה  09:00ה' מהשעה  -ארוחת הבוקר מוגשת בימים א'

 . 16:00בימי שישי ושבת ארוחות הבוקר מוגשות עד השעה 

 . 22:00ועד השעה  09:00בר אלכוהול ותפריט הבריכה פתוח באופן יום יומי מהשעה 

 

 חדרי המלון

 לינה מפנקת ויוצאת דופן.  תלחווייחדרי האחוזה מעוצבים וערוכים 

וערוצי   טלפון קווי ליצירת קשר עם הקבלה.  ,  מגוונים  YESבכל החדרים אנו מציעים מצעים רכים, טלוויזיה 
עם מכונת קפה מקצועית  מיני בר הכולל בקבוק מים זוגי ויין אדום ללא תוספת תשלום. בנוסף, פינת קפה  

 וקפסולות.  

יש למלא מים בטמפרטורה הרצויה עד למעל הסימון בג'קוזי    -סוויטות המלון כוללות ג'קוזי זוגי לתפעול אישי
 ל להפעילו.  ורק לאחר מכן ללחוץ ע

 15  -יש לסובב את הטיימר להפעלת הסאונה, ולחכות כ -סוויטות משודרגות הכוללות גם סאונה יבשה פרטית
 דקות עד להתחממותה. 

 .12:00, עזיבת החדר עד השעה 15:00קבלת חדרים החל משעה 

נציגות    ₪ למחיר החדר, בתיאום מול  250בימי שישי שבת תינתן אפשרות לצאת בצאת שבת בתוספת של  
 ההזמנות.  

 

 טיפולי ספא  

 מאפשרים מגוון של טיפולים לבחירה. צוות מטפלי האחוזה מקצועיים ומוסכמים, 

גוף  חמאת  עם  בשימוש  לאחוזה,  ייחודית  ספא  מוסיקת  עם  טיפולים  בחדרי  נעשים  הטיפולים 
 וקרמים שלנו המעניקים רוגע וזוהר לעור.

 *יש לתאם הגעה מראש. 
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 עיסוי קלאסי לאורך כל הגוף, כולל נגיעות ברגליים ובקרקפת.   -עיסוי שוודי קלאסי

 . הכולל אלמנטים מהעיסוי התאילנדי, השיאצו, והרפלקסולוגיה -עיסוי שוודי משולב

טיפול ספא זה מומלץ לשחרור הרקמות בגוף. העיסוי איטי וחזק בשילוב נשימות    -טיפול רקמות עמוק 
כבות העמוקות. העיסוי מתמקד באזורים הכואבים והתפוסים, עמוקות, מטרתו לפרק את המתח העצור בש

 המטפל עובר משריר לשריר באיטיות על מנת להגיע לשכבה העמוקה ולהרפות אותה. 

הטיפול כולל לחץ פיזי, מתיחות והנעת כפות הרגליים תוך מתן דגש לנקודות ספציפיות   -רפלקסולוגיה 
דם טובה יותר, הפגת מתחים ולחצים ומסייעת בבעיות   המשקפות איברים בגוף. כמו כן, מאפשרת זרימת

 רפואיות. 

אנו גבוהה בצוואר, וכרית בין הרגליים.  עיסוי הדומה לעיסוי השוודי, נעשה על הצד, עם כרית -נשים בהיריון
עיסוי המעניק תחושת שחרור לחצים מפלג גב תחתון והקלה על  להיריון.  17-עושים את העיסוי מהשבוע ה

 בד.  תחושת הכו

בדומה לעיסוי השוודי, עיסוי בשמנים, מתבצע ע"י הנחת האבנים החמות על הגוף   -עיסוי באבנים חמות
 .  גברת החום בגוף וזרימת דם מוגברתלה

 מחירון ספא:  

 מחירון טיפולי ספא 

 זוגי יחיד  
 ₪640  ₪320  דק   50שוודי 
 ₪680  ₪340  דק   60שוודי 
 ₪780  ₪360  דק   70שוודי 
      ₪960 ₪480  דק   90 שוודי

   

 תוספות מיוחדות 

 פינוק  -ע"ח הבית שוודי משולב
 ₪50  אבנים חמות 
 ₪40  רקמות עמוק 
 ₪40  רפלקסולוגיה 
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 שירות לאורח  

 מחדר המלון.  0ניתן להתקשר בכל שעות היום לקבלה, בחיוג  

  –בנוסף ניתן ליצור קשר באמצעות הווטסאפ שלנו בקישור 

 

 ות ה"תו הירוק": הנחי

 :להלןבחוק, וכניסה למקום תתאפשר בהתאם למפורט 

בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך שהופק "תו ירוק",  למי שהציג, כתנאי לכניסתו, אישור
 .לאחר סריקת המסמך –מאתר האינטרנט של משרד הבריאות עם ברקוד 

מחלים או בדיקת קורונה שלילית שבוצעה  אישור תו ירוק כולל בתוכו, תעודת חיסון מלאה, תעודת
 שעות שלפני ההגעה למקום.    48ב

 

 

 


