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 נווה "רימונים הנופש בכפר
 מלונות לרשת השייך אטי״ב",
 חורפית חופשה מוצעת רימונים,

 להתרחק המבקשים ולמשפחות לזוגות
ולשלווה. לטבע ולהתחבר מההמון

 פסטורליות בקתות 44 תמצאו בכפר
 מועדון ומאובזרות. מחוממות עץ, הבנויות

 ומחוממת, מקורה בריכה כולל הבריאות
 טיפולים. וחדרי סאונה ענקית, גיקוזי בריכת
 הדרוזי, המטבח טהרת על גלילי, אוכל
המלון. במסעדת מוגש

 לבקר תוכלו במקום שהותכם בזמן
 ממנה לקטוף המלון, של התבלינים בגינת

 אתם טבעיות. תה מחליטות וליהנות
 להאכיל החי, בפינת לשוטט מוזמנים

 מתחם גם יש בכפר החיות. את וללטף
 סדנאות ומדיטציה, יוגה שיעורי לקומזיץ,

 ועוד. טיבטיות קערות הכנת סדנת אפייה,
 עוד לכם מחכות למלון שמסביב מובן
 טיולים מסלולי ואין־ספור אטרקציות שלל

בטבע.
לדידה שקל 880מ־ החל מחיר:

החרמון הר למרגלות אטי״ב, נווה

האח 71מ 7א
 לשפת השוכן היוקרתי, הבוטיק ילון

 באווירה החורף בחודשי נעטף הכנרת,
 שכולל בילוי לנופשים מציע המלון מיוחדת.
 אפשרויות אין־ספור וגם ורוגע פינוקים
 בנוי "סטאי" הקרובה. בסביבה לטיולים
 שתי בעלי מבנים שורת בו ויש כריזורט
וחדרים, וילות 110ב־ שמסתכמת קומות,

שרעבי מיטל

 לתקופה מרץ חודש נחשב עבר
לחופשות. שנוגע מה בכל קשה
 והקרבה ההפכפך האוויר מזג
 לא להיות לו גרמה הפסח לחג

 עם משפחות בעיני בעיקר אטרקטיבי,
 נדמה כך. איננו המצב מזמן כבר אך ילדים,

 על שניים או דבר למדנו האחרונות שבשנים
 שדברים הבנו היתר ובין החופשות, עולם

 השיא, בתקופת מגיעים תמיד לא טובים
 הקסומות. החורף לחופשות היא והכוונה
 אור שנות רחוקות כשאנחנו עכשיו,

 והלוהטים, העמוסים יולי־אוגוסט מחודשי
 מפנקת מחופשה ליהנות הזמן בדיוק זה

 יעד למצוא רוצות אנחנו אם בעיקר בארץ,
הזוג. בן עם מהמציאות לבריחה

 חייבים לא מהנה מחופשה ליהנות כדי
 הפכה הקטנטונת ארצנו מטוס. על לעלות

 מוקפדים, בוטיק מלונות של למעצמה
 מאכזבת לא וגם ונושא ספא מלונות

 מצאנו הגדולים. המלונות את כשבוחנים
 החורף לתקופת מפתה מפלט עבורכן

 לחופשה הצעות חמש ולפניכן הקרירה,
 והילדים האגדו מקולות הרחק מחממת

הצווחים.

כפרית יות7ר1פסט
 עונת את פתחנו השנה מפתיע, אופן

 במטיילים מלא והצפון בסערה, החורף
 המרהיבה מהזרימה ליהנות שרוצים
 וישראלים מאכזב, לא החרמון גם בנחלים.

 ההזדמנות את לנצל מבקשים רבים
 טוב יותר ומה הרחוק. בצפון לחופשה
 משקה עם הקמין מול מלכלות

 בבריכה לטבול או חם
מחוממת?

 ,הלוהטת לעונה מחוץ קורים טובים דברים הרבה
 לחופשת לצאת הזמן זה » והרעש הנופשים עמוסת

 כמה הנה - אורבנית חוויה או לכפר נסיעה חורף:
הקרה לעונה מפנק לסיום רעיונות
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