
דן אילת מציע לאורחיו 375 חדרים, בקומה ה-14 של המלון נמצא טרקלין עסקים מפואר, שבו תוכלו להתרווח על כוסית 
משקה מול הנוף המרהיב של מפרץ אילת )בהזמנת חדרים מסוג אקזקיוטיב או טראסה(. במלון שלוש בריכות שחייה – בהן 

בריכה אקטיבית עם מגלשת מים ובריכת זרמים – ג'קוזי חיצוני, מכון כושר מתקדם ומאובזר, ספא מודרני הכולל חמאם
־טורקי וסאונה פינית, מגרשי סקווש וחוף ים צמוד עם דקלים ומדשאות, מיטות שיזוף ושמשיות. המלון, שהוכתר באחרונה לאחד מע
שרת המלונות הטובים במזרח התיכון ואפריקה על ידי מגזין התיירות היוקרתי Condé Nast Traveler, מתגאה במיוחד בתפריט 

קולינרי עשיר, שהופך כל סעודה במלון לחגיגה של טעמים וריחות. 

מול ים סוף והרי אדום, ניצב מלון רויאל ביץ' אילת - מלון הדגל של רשת ישרוטל באילת, 
המשתייך לקבוצת מלונות היוקרה של הרשת, ומעניק לאורחיו חוויית אירוח יוקרתית, איכותית ומעשירה. במלון 

תמצאו את "ספא יערות הכרמל" היוקרתי, המציע למעלה מ-70 טיפולי גוף, בריאות ויופי על ידי טובי המטפלים.
)בתשלום( כשיירד הערב תוכלו לצאת אל הטיילת השוקקת של רויאל ביץ' אילת, ולבלות בפאב המאנקיס שכבר 

־הפך לסימן ההיכר של חיי הלילה התוססים בעיר. מדי ערב מארח הפאב הופעות חיות של להקות מקומיות ובינ
לאומיות מעולות, ומגיש תפריט מגוון של בירות ומשקאות אלכוהוליים, לצד ארוחות קלות.

חופשה במלון U מג'יק פאלאס אילת היא חוויה משפחתית אולטימטיבית הכוללת את כל העולמות בחופשה 
אחת. במג'יק פאלאס אילת אפשר ליהנות סביב השעון, 24/7 עם כל האטרקציות, הפעילויות והפינוקים.

בין אם תחליטו להירגע במתחם הספא האיכותי, לבלות עם הילדים במועדון המשחקים או להתפנק על מגוון 
הארוחות – במלון מג'יק פאלאס אילת הכל נמצא במרחק נגיעה מכם. הפינוקים הקולינריים ממתינים לכם גם 

בבריכה ומגוון הפעילויות לכל המשפחה ישאירו אתכם כל מהלך הנופש עם חיוך גדול על הפנים.

מלון באווירת כפר נופש, לזוגות ולמשפחות עם חדרים צמודי קרקע, בריכה גדולה ומגוון פעילויות והופעות 
לאורך היום, לגדולים ולקטנים, דקות הליכה מהטיילת והאייסמול. במועדון אסטרלנד ימצאו הנופשים הצעירים 

מתקני משחקים, ג'מבורי לפעוטות, עמדות משחקי מחשב ופלייסטיישן, עמדות יצירה, ספורט ימי חינם
)במלון אסטרל פאלמה( ועוד. 
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סוגי חדרים

תיאור הרכב  מקסימאלי סוג חדר

חדרים בעיצוב קלאסי עם מרפסת פרטית | קומות 3-4/6-7 | 29 מ"ר | נוף חלקי לים זוג + ילד / שלושה מבוגרים אילת

חדרים ששופצו לאחרונה, בעיצוב מודרני עם מרפסת פרטית | קומות 5, 8-10 | 
29 מ"ר | נוף חלקי לים

זוג + ילד / שלושה מבוגרים אילת מחודש

חדרים ששופצו לאחרונה, בעיצוב מודרני עם מרפסת פרטית, הצופה לים 
ולבריכה | קומות 5, 8-10 | 34 מ"ר

זוג + ילד / שלושה מבוגרים סופיריור מחודש

חדרים מרווחים במיוחד בעיצוב קלאסי ובעלי מרפסת פרטית הפונה לים 
ולבריכה | קומות 3-4/6-7 | 37 מ"ר

זוג + ילד + תינוק/ שלושה 
מבוגרים

דלקס

חדרים מרווחים במיוחד ששופצו לאחרונה בעיצוב מודרני ובעלי מרפסת פרטית 
הפונה לים ולבריכה | קומות 5, 8-10 | 37 מ"ר

זוג + ילד + תינוק/ שלושה 
מבוגרים

דלקס מחודש

חדרים מרווחים במיוחד בקומות העליונות ששופצו לאחרונה בעיצוב מודרני 
ובעלי מרפסת פרטית הפונה לים ולבריכה. גישה חופשית לטרקלין המלך דוד 

)מגיל 18 ומעלה( | קומות 11-13 | 37 מ"ר

זוג + ילד + תינוק/ שלושה 
מבוגרים

אקזקיוטיב

חדר בעיצוב קלאסי בעל טראסה פרטית גדולה במיוחד הפונה לים, חדרי
הטראסה שלנו כוללים ג'קוזי פרטי בחדר האמבטיה. גישה חופשית לטרקלין 

המלך דוד )מגיל 18 ומעלה( | קומות 5 , 8-10| 72 מ"ר

זוג טראסה מחודש

חדרים מעוצבים ומרווחים במיוחדים ששופצו לאחרונה בעיצוב מודרני, בעלי מרפסת 
הפונה לים ולבריכה. חדרי המשפחה כוללים סלון גדול וחדר נפרד לילדים. חדרים 

אלה תוכננו במטרה לארח משפחה בנוחות רבה.  | קומות 5, 8-10 | 71 מ"ר

זוג + 3 ילדים משפחה מחודש

תיאור הרכב  מקסימאלי סוג חדר

חדרים חמימים ונעימים, מאובזרים ומפנקים )ללא מרפסת ונוף(
אינטרנט אלחוטי ללא תשלום | ערכת קפה ותה | מזגן | כספת | מייבש שיער | 

מיני בר | חדר אמבטיה | טלוויזיה | ספה נפתחת | טלפון בחיוג ישיר 

זוג + 2 ילדים חדר U סופריור

חדרים מרווחים ומפנקים המשקיפים לבריכה וכוללים אבזור עשיר - ללא
מרפסת | אינטרנט אלחוטי ללא תשלום | ערכת קפה ותה | מזגן | כספת | 

מייבש שיער | מיני בר | חדר אמבטיה | טלוויזיה | ספה נפתחת טלפון בחיוג ישיר

זוג + 2 ילדים חדר U סופריור 
פונה לבריכה

חדרים משפחתיים מרווחים ומפנקים ללא מרפסת עם אבזור עשיר בחלל אחד - 
ללא מרפסת | אינטרנט אלחוטי ללא תשלום | ערכת קפה ותה | מזגן | כספת | 

מייבש שיער | מיני בר | חדר אמבטיה | טלוויזיה | ספה נפתחת טלפון בחיוג ישיר

זוג + 3 ילדים חדר U דלקס 
משפחה

תיאור הרכב  מקסימאלי סוג חדר

חדרי הסטנדרט המודרניים שלנו מתאימים לאירוח של עד זוג+1. החדרים 
ממוזגים, וכוללים מיטה זוגית גדולה מאובזרים בטלוויזית מסך גדול עם חיבור 

לכבלים, מיני בר, טלפון, קומקום וערכת קפה ותה.

זוג + ילד סטנדרט

תיאור הרכב מקסימאלי סוג חדר

25 מ"ר | מרפסת צופה לים סוף | פינת ישיבה ושולחן עבודה | חדר רחצה עם 
אמבטיה | חדרי קומה 3 מרווחים במיוחד, ללא מרפסת

זוג / זוג+ילד+תינוק / 
שלושה מבוגרים

בלוויסטה

30 מ"ר | שופץ לאחרונה | מרפסת צופה לים סוף | פינת ישיבה ושולחן עבודה 
חדר רחצה עם מקלחת

זוג /זוג + ילד + תינוק / 
שלושה מבוגרים

בלוויסטה חדש

30 מ"ר | מרפסת צופה לים סוף | ג'קוזי בחדר הרחצה | כניסה חינם לטרקלין | 
ארוחת בוקר במסעדת 'בובעס' באווירה אינטימית | פינת ישיבה ושולחן עבודה 
בטרקלין מזנון מתחלף במהלך היום וכולל: מנות חמות, קרות וקינוחים | כניסה 

לטרקלין מגיל 16

זוג / זוג + ילד / זוג + 
תינוק / שלושה מבוגרים

רויאל

30 מ"ר | שופץ לאחרונה | מרפסת צופה אל ים סוף | כניסה חינם לטרקלין | 
־א. בוקר במסעדה | ארוחת בוקר במסעדת 'בובעס' באווירה אינטימית | בט

רקלין מזנון מתחלף במהלך היום וכולל: מנות חמות, קרות וקינוחים  | כניסה 
לטרקלין מגיל 16 | פינת ישיבה, שולחן עבודה, ספה נפתחת, חדר רחצה עם 

אמבטיה ומקלחת

זוג / זוג + ילד / זוג + 
תינוק / שלושה מבוגרים

רויאל חדש

קומות 16-14 | בטרקלין מזנון מתחלף במהלך היום וכולל: מנות חמות, קרות 
וקינוחים | כניסה לטרקלין מגיל 16 | חדר רחצה עם אמבטיה ומקלחת | פינת 

ישיבה ושולחן עבודה

זוג נשיאותי 

35 מ"ר | פינת שינה נפרדת לילדים | מרפסת צופה אל ים סוף | פינת ישיבה ושולחן 
עבודה | חדר רחצה עם אמבטיה | חדרי קומה 3 מרווחים במיוחד, ללא מרפסת

זוג / שני מבוגרים + שני 
ילדים + תינוק

משפחה

36 מ"ר | מרפסת עם ג'קוזי | סלון וחדר שינה | כניסה חינם לטרקלין | א. בוקר
במסעדת 'בובעס' באווירה אינטימית | בטרקלין מזנון מתחלף במהלך היום וכולל:  
מנות חמות, קרות וקינוחים | כניסה לטרקלין מגיל 16| במרפסת ג'קוזי ושתי מיטות 

שיזוף | חדר רחצה עם אמבטיה | פינת ישיבה ושולחן עבודה 

זוג / זוג+תינוק סוויטה בלוויסטה

36 מ"ר | שופצה לאחרונה | מרפסת עם ג'קוזי | כניסה חינם לטרקלין |
א. בוקר במסעדה | כניסה חינם לספא "יערות הכרמל" שבמלון | ארוחת בוקר

במסעדת 'בובעס' באווירה אינטימית | בטרקלין מזנון מתחלף במהלך היום וכולל: 
מנות חמות, קרות וקינוחים | כניסה לטרקלין מגיל 16 | במרפסת ג'קוזי ושתי מיטות 

שיזוף חדר רחצה עם מקלחת ומפל | פינת ישיבה ושולחן עבודה

זוג / זוג+תינוק סוויטה בלוויסטה 
חדשה

54 מ"ר | מרפסת עם ג'קוזי | כניסה חינם לספא | כניסה חינם לטרקלין | א. בוקר 
במסעדה | כניסה חינם לספא "יערות הכרמל" שבמלון | ארוחת בוקר במסעדת

'בובעס' באווירה אינטימית | בטרקלין מזנון מתחלף במהלך היום וכולל: מנות חמות, 
קרות וקינוחים | כניסה לטרקלין מגיל 16 | סלון וחדר שינה עם כניסה נפרדת |
במרפסת ג'קוזי ושתי מיטות שיזוף | 2 חדרי רחצה עם אמבטיה | פינת ישיבה

ושולחן עבודה

זוג / זוג + ילד+תינוק / 
שלושה מבוגרים

סוויטת רויאל

לבחירתך אחד מבתי מלון של הכנס

אסטרל וילגמגיק פאלאסרויאל ביץדן


