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מלון דן
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 מעשרת 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.

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

אילת מחודש: חדרים ששופצו לאחרונה, בעיצוב מודרני עם מרפסת פרטית | 
קומות 5, 8-10 | 29 מ"ר | נוף חלקי לים | זוג+ילד/שלושה מבוגרים

סופיריור מחודש: חדרים ששופצו לאחרונה, בעיצוב מודרני עם מרפסת 
פרטית, הצופה לים ולבריכה | קומות 5, 8-10 | 34 מ"ר | זוג+ילד/שלושה 

מבוגרים
דלקס: 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 מחודש: 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

אקזקיוטיב: חדרים מרווחים במיוחד בקומות העליונות ששופצו לאחרונה 
בעיצוב מודרני ובעלי מרפסת פרטית הפונה לים ולבריכה. גישה חופשית 

לטרקלין המלך דוד )מגיל 18ומעלה( | קומות 11-13 | 37 מ"ר | זוג+ילד+תינוק/
שלושה מבוגרים

טראסה מחודש: 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

משפחה 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



ישרוטל רויאל ביץ

בלוויסטה : 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 חדש: 30 מ"ר | שופץ לאחרונה | מרפסת צופה לים סוף | פינת 

ישיבה ושולחן עבודה |
חדר רחצה עם מקלחת | זוג/זוג+ילד+תינוק/שלושה מבוגרים

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

אינטימית | בטרקלין 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
נשיאותי: 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.
משפחה: 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/ארבעה מבוגרים

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 ה״מאנקיס״ שכבר הפך לסימן ההיכר של 
חיי הלילה התוססים בעיר. מדי ערב מארח הפאב הופעות חיות 

של להקות מקומיות ובינלאומיות מעולות, ומגיש תפריט מגוון של 
בירות ומשקאות אלכוהוליים, לצד ארוחות קלות.



הרודס פאלאס

דלקס: קומות 2-7 | מרווחים ומעוצבים בקווים חמים ונקיים, וכוללים מרפסת 
שמש הצופה לנוף הכובש של מפרץ אילת | זוג+ילד

דלקס עם דלת מקשרת: קומות 2-7 | מרווחים ומעוצבים בקווים חמים ונקיים, 
וכוללים מרפסת שמש הצופה לנוף הכובש של מפרץ אילת | זוג+ילד

גרנד דלקס: קומות 2-7 | חדרים גדולים, מרווחים ומפנקים לאירוח משפחתי 
באווירה יוקרתית ובלתי נשכחת | זוג +2 ילדים/ 3 מבוגרים

אקזקיוטיב: ללא כניסה לטרקלין | קומות 8-10 | עם נוף כובש של מפרץ 
אילת ומגוון פינוקים אישיים: חלוקי רחצה, נעלי בית, תשורה בחדר וארוחת 

בוקר משודרגת | זוג+ילד
קלאב: קומות 11-12 | אורחי חדר קלאב נהנים מחבילת פינוק יוקרתית 

הכוללת תשורה בחדר. כניסה חופשית לספא ויטאליס )לא כולל בריכת מלון 
ויטאליס( וכניסה לטרקלין המגיש כיבוד קל, משקאות קלים/חריפים )הכניסה 

לספא ולטרקלין העסקים מותרת מגיל 18 ומעלה(| זוג+ילד
סוויטת ג'וניור קאדים: סוויטות מפנקות עם תצפית נוף רחבה, הממוקמות 
בקומות העליונות של המלון. אורחי סוויטות קאדים נהנים מפינוקים אישיים 

דוגמת 2 טלוויזיות )37 אינטש ו -32 אינטש(, כניסה חופשית לטרקלין העסקים 
SKY )מגיל 18(, כניסה לספא ויטאליס ושימוש חופשי במתקנים| זוג +2 

ילדים+תינוק/ 3 מבוגרים
סוויטת קלאב קאסל: קומות 8-12 | באווירה ביתית ויוקרתית ובהן 2 טלוויזיות

גדולות )37 אינטש ו -32 אינטש(, מיטת King Size , כניסה חופשית לטרקלין 
העסקים SKY )מגיל 18(, כניסה לספא ויטאליס, ארוחת בוקר משודרגת 

ושימוש חופשי במתקנים | זוג +2 ילדים+תינוק/ 3 מבוגרים

המלון מציע אירוח מלכותי לכל המשפחה. מלון מפואר ויוקרתי, 
מוקף נוף עוצר נשימה. מבנה המלון מרשים ובתוכו עושר, 
היסטוריה ויוקרה. היכונו למשתאות מפוארים של מאכלים 

משובחים, חדרים בסגנון אלגנטי, חמים ונעים, אטרקציות 
ושעשועים ללא הפסקה, פינות קסומות והפתעות בלתי צפויות.

למלון חוף ים פרטי צמוד, בריכת שחייה גדולה ומפנקת וספא 
מפנק )בתשלום(.  הסודות והחוויות של הרודס פאלאס מתגלים 

רק לאורחי המלון, אז למה אתם מחכים? תנו לעצמכם לבלות 
עם כל המשפחה בתוך סיפור אגדה!



מלכת שבא

דלקס: 27 מ"ר | מיטה זוגית בגודל king size | ספת יחיד הנפתחת למיטה 
| מסך LCD | ערכת קפה מאובזרת | כספת | חדר אמבטיה גדול ומפנק | 

זוג+ילד/ 3 מבוגרים.
ג'וניור: 45 מ"ר | היחידה בנויה מחדר שינה וסלון | הסלון וחדר השינה 

 king מופרדים | פינת ישיבה ומטבחון קטן | בחדר השינה מיטה זוגית בגודל
size ובסלון ספה זוגית הנפתחת למיטה זוגית | מסך LCD בסלון ובחדר 

השינה | ערכת קפה מאובזרת | כספת | חדר אמבטיה גדול ומפנק | המטבחון 
כולל מקרר קטן, משטח עבודה קטן, כיור ומיקרוגל | זוג+ילד+תינוק/זוג +2 

ילדים/ 3 מבוגרים+ילד.
משפחה: 55 מ"ר | היחידה בנויה מחדר שינה וסלון | הסלון וחדר השינה 

 king מופרדים | פינת ישיבה ומטבחון קטן | בחדר השינה מיטה זוגית בגודל
size ובסלון ספה זוגית הנפתחת למיטה זוגית | מסך LCD בסלון ובחדר 

השינה | ערכת קפה מאובזרת | כספת | חדר אמבטיה גדול ומפנק | המטבחון 
כולל מקרר קטן, משטח עבודה קטן, כיור ומיקרוגל | זוג +2 ילדים+תינוק/

זוג +3 ילדים/ 3 מבוגרים +2 ילדים.
פרימיום: 27 מ"ר | מיטה זוגית בגודל king size | ספת יחיד הנפתחת למיטה 

| מסך LCD | ערכת קפה מאובזרת | כספת | חדר אמבטיה גדול ומפנק | 
אינטרנט אלחוטי חינם בחדר | חדרי הפרימיום המחודשים והמודרנים של 

המלון משלבים צבעים, מרקמים, דקורציה ועיצוב מודרני
| זוג+ילד/ 3 מבוגרים.

בלב הטיילת של העיר אילת, במקום בו הים האדום והרי המדבר 
נהנים מהשמש החמימה, ממוקם מלון מלכת שבא אילת. המבנה 

היוקרתי של המלון עוצב בהשראת הארמון התנ"כי של מלכת 
שבא. האדריכלות ועיצוב הפנים מאופיינים על ידי מוטיבים 

עתיקים המצוירים ביד ומוזאיקות, חינניות.
המבנה ויחודו מעניקים לו מקום של כבוד בקו הרקיע של אילת. 

המלון מדורג ברמה של 5 כוכבים פלוס, לאחר שעמד בכל אמות 
המידה המחמירות של משרד התיירות ומציע לאורחיו את כל 

אמצעי הנוחות המודרניים האפשריים. מרבית חדרי המלון נהנים 
מנוף עוצר נשימה של מפרץ הים האדום, בעוד שחדרים אחרים 

צופים אל הלגונה הרומנטית והרי המדבר.



הרודס ויטאליס

אקזקיוטיב: חדרים המעניקים אירוח יוקרתי וכוללים אבזור מפנק: אמבטיית 
ג'קוזי, מרפסת עם נוף חלקי לים / נוף מלא לים / נוף לבריכה | ערכת טיפוח 

עשירה | מסך טלוויזיה בגודל 37 אינטש | ערכת קפה ותה | מכונת אספרסו 
)קפסולות בתשלום( | מיני בר )בתשלום( |חלוקים ונעלי בית, תשורה לחדר

ביום ההגעה | כניסה לטרקלין לורנס היוקרתי.

הרודס ויטאליס הוא מלון ספא יוקרתי וייחודי הנחשב למקדש 
החיים הטובים. במלון חדרים מפוארים וספא גדול ואקסקלוסיבי 

מסוגו המארח ברוגע ומעניק טיפולים וסדנאות.
ספא ויטאליס הוא גולת הכותרת הייחודית במלון, והשהייה בו 

מבטיחה ניתוק טוטאלי מהשגרה ו"מילוי המצברים" לכל החושים.
בהרודס ויטאליס מקפידים לשמור על חוויית אירוח יוצאת דופן 

ולפיכך השהייה במלון מוגבלת מגיל 18 ומעלה, העישון אסור 
והשימוש בטלפונים ניידים מוגבל לחדרים בלבד.



הרודס בוטיק

דלקס: חדרים מרווחים ומפנקים עם ערכות טיפוח בחדר האמבטיה ומרפסת 
המשקיפה אל הרי אדום ולגונת השלום | זוג+ילד

דלקס עם דלת מקשרת: חדרים מרווחים ומפנקים עם ערכות טיפוח בחדר 
האמבטיה ומרפסת המשקיפה אל הרי אדום ולגונת השלום | זוג+ילד

גרנד דלקס: חדרים גדולים, נעימים ומפנקים הפונים לימת הלגונה
וכוללים מרפסת מרווחת וספה נפתחת לילדים | זוג +2 ילדים/זוג+ילד ותינוק/ 

3 מבוגרים
סוויטת ג'וניור אדום: סוויטות מעוצבות ומרווחות עם חלוקה לסלון ולחדר 
שינה, 2 טלוויזיות LCD בגודל 37 אינטש ו -32 אינטש, תחנת עגינה לאייפון 

SKY וספת הולנדיה מפנקת בסלון. כניסה חופשית לטרקלין העסקים
)מגיל 18( וספא ויטאליס | זוג +2 ילדים

המלון מציע חוויה אקסקלוסיבית ומפנקת ברמה גבוהה. השקט 
והשלווה מתמזגים בעיצוב יוקרתי עם כל הפינוקים שיש בנופש 

איכותי. במלון תיהנו ממתחם המספק מרחב פרטי ושקט 
המאפשר פעילות נינוחה לאורחי המלון. מלבד האירוח, עומדים

לרשות אורחי הרודס בוטיק רבים מהשירותים המוצעים 
בארמונות הרודס: קולינריה מגוונת, מתחם קניות צבעוני ותוסס 

ספא ושפע טיפולים )בתשלום(.



ישרוטל רויאל גארדן

סוויטה לזוג ושני ילדים: 41/44 מ"ר | סלון וחדר שינה | מרפסת | מטבחון מאובזר | 
בסלון פינת ישיבה )ספה נפתחת למיטה למבוגר/לשני ילדים( ופינת אוכל | חדר רחצה 

עם אמבטיה | זוג/זוג +2 ילדים/זוג+ילד+תינוק.
סוויטה לזוג ושני ילדים פונה לבריכה: 41/44 מ"ר | סלון וחדר שינה | מרפסת הפונה 

לבריכה ולגן | מטבחון מאובזר | בסלון פינת ישיבה )ספה נפתחת למיטה למבוגר/לשני 
ילדים( ופינת אוכל | חדר רחצה עם אמבטיה | זוג/זוג +2 ילדים/זוג+ילד+תינוק.

סוויטה לזוג ושני ילדים עם יציאה לבריכה: 44 מ"ר | סלון וחדר שינה | מרפסת הפונה 
לבריכה | מטבחון מאובזר | בסלון פינת ישיבה (ספה נפתחת למיטה למבוגר/לשני ילדים) 

ופינת אוכל | חדר רחצה עם אמבטיה | קומת קרקע | חדר זה נגיש לבעלי מוגבלויות | 
זוג/זוג+שניים/זוג+אחד+תינוק.

סוויטה משפחתית פונה לבריכה: 58 מ"ר | סלון ושני חדרי שינה | מרפסת הפונה 
לבריכה | מטבחון מאובזר | בחדר ההורים חדר רחצה עם אמבטיה | חדר הילדים ללא 

דלת הפרדה, שתי מיטות יחיד וחדר רחצה עם מקלחת | בסלון פינת ישיבה )ספה 
נפתחת למיטה למבוגר/לשני ילדים( ופינת אוכל | שלושה מבוגרים+שני ילדים+תינוק/

זוג+שני ילדים+תינוק.
סוויטת גן משפחתית עם יציאה לבריכה: 58 מ"ר | סלון ושני חדרי שינה | מרפסת ויציאה 

לגן | קומת קרקע | מטבחון מאובזר | בחדר ההורים חדר רחצה עם אמבטיה | בחדר 
הילדים (ללא דלת הפרדה) שתי מיטות יחיד וחדר רחצה עם מקלחת | בסלון פינת ישיבה 

(ספה נפתחת למיטה למבוגר/לשני ילדים) ופינת אוכל | זוג/זוג +4 ילדים+תינוק.
סוויטה משפחתית גדולה לשישה: 63 מ"ר | סלון ושני חדרי שינה | מרפסת הפונה לנוף 

עירוני | מטבחון מאובזר | בחדר הילדים שתי מיטות נוער נפרדות | בסלון פינת ישיבה 
)ספה נפתחת למיטה למבוגר/לשני ילדים( ופינת אוכל | שני חדרי שירותים ומקלחת | זוג 

+4 ילדים/ 4 מבוגרים +2 ילדים.

מלון הסוויטות ישרוטל רויאל-גארדן נראה כמו אי קסום מלא 
בהפתעות, כל ההנאות בהישג יד: אי טרופי, בריכה המעוצבת 

כחוף ים אמיתי, שדרת קניות יפהפייה עם חנויות מעצבים 
מובילים. בישרוטל רויאל גארדן תמצאו גם את "הישראלית" - 

מסעדה המגישה תפריט ים תיכוני על הגריל ואת Icaf’e בו תוכלו 
ליהנות מכריכים, פסטות וסלטים ומקפה משובח. בנוסף עומד 

לנוחיותכם מינימרקט ובו ניתן לרכוש שפע מצרכים,
מבלי לצאת מהמלון.     



ישרוטל המלך שלמה

נוף הרים: 24 מ"ר | מרפסת הפונה לנוף הרים | פינת ישיבה, שולחן עבודה, ספה 
נפתחת למיטת ילד | חדר רחצה עם אמבטיה | זוג/זוג+ילד+תינוק/שלושה מבוגרים

נוף לבריכה: 24 מ"ר | מרפסת הפונה לבריכה | פינת ישיבה, שולחן עבודה, ספה 
נפתחת למיטת ילד | חדר רחצה עם אמבטיה | זוג/זוג+ילד+תינוק/שלושה מבוגרים
משפחה עם נוף הרים : 29 מ"ר | פינת שינה נפרדת לילדים | מרפסת הפונה לנוף 

הרים | בחדר ההורים מיטה + ספה נפתחת למיטת יחיד לילד | ספה נפתחת למיטת 
ילד בפינת הילדים | פינת ישיבה, שולחן עבודה | חדר רחצה עם אמבטיה | זוג+שלושה 

ילדים/שלושה מבוגרים+שני ילדים
משפחה עם נוף לבריכה: 36 מ"ר | פינת שינה נפרדת לילדים | מרפסת הפונה לבריכה 

| בחדר ההורים מיטה + ספה נפתחת למיטת יחיד לילד | 2 מיטות יחיד בפינת הילדים 
| פינת ישיבה, שולחן עבודה | חדר רחצה עם אמבטיה | זוג+שלושה ילדים/שלושה 

מבוגרים+שני ילדים
חדר בקומות המלך: 24 מ"ר | מרפסת הפונה לנוף הרים | כניסה חינם לטרקלין 
| קומות 10-12 | בטרקלין מזנון מתחלף במהלך היום | כניסה לטרקלין מגיל 16 | 
פינת ישיבה, שולחן עבודה, ספה נפתחת למיטת ילד | חדר רחצה עם אמבטיה | 

זוג+ילד+תינוק/ שלושה מבוגרים
חדר משפחה בקומות המלך עם נוף הרים: 29 מ"ר | פינת שינה נפרדת לילדים | 

מרפסת הפונה לנוף הרים | כניסה חינם לטרקלין | בחדר ההורים מיטה + ספה נפתחת 
למיטת יחיד לילד | ספה נפתחת למיטת ילד בפינת הילדים | בטרקלין מזנון מתחלף 
במהלך היום | כניסה לטרקלין מגיל 16 | פינת ישיבה, שולחן עבודה | חדר רחצה עם 

אמבטיה | זוג+שלושה ילדים/שלושה מבוגרים+שני ילדים

המלון ממוקם על שפת הלגונה שבחוף הצפוני, מושלם 
לאירוח משפחות ומספק שלל חוויות מהנות בכל רגע, בין אם 

תבלו ב"ממלכת הילדים" הקסומה, בבריכה, או באטרקציות 
האקסטרים הפועלות בסביבה. לכל 415 הסוויטות והחדרים 

במלון ישרוטל המלך שלמה מרפסות הפונות לבריכה או לנוף 
הרי אדום, וחיבור אינטרנט אלחוטי חינם. המתארחים ב'קומות 

המלך' העליונות ( 10-12 ), זכאים להטבות שונות ולכניסה 
חופשית ל'טרקלין המלך' אליו צמודה מרפסת שמש גדולה 
הצופה על העיר אילת והים האדום. לאחרונה שופצו וחודשו 
החדרים בקומות המלך 10-12 . כמו גם מסעדת המלון ואזור

הבריכה, אליה נוספה מגלשת מים גדולה ומהנה.



ישרוטל אגמים

          

חדר עם נוף לבריכה: 22 מ"ר | מרפסת מרוהטת הפונה לבריכה קומות 2-4
מיטה זוגית נפרדת | פינת ישיבה, ספה נפתחת לילד עד גיל 6 | טלוויזיה 55 " רב 

ערוצית | חדר רחצה עם מקלחת | זוג/זוג+ילד )עד גיל שש(
חדר משפחה עם נוף לבריכה: 37 מ"ר | חדר שינה וסלון הפונים לבריכה | חדרים 

הממוקמים בקצוות המלון | קומות 2-4 | מיטה זוגית מופרדת | בפינת הילדים 
ספה זוגית נפתחת לשני ילדים | שתי טלוויזיות 55 " רב ערוציות | שני חדרי רחצה 

עם מקלחונים | זוג+שני ילדים )ילד אחד עד גיל שש(/
שלושה מבוגרים

חדר על המים: 22 מ"ר | מרפסת מרוהטת וירידה לבריכה | מרפסת גדולה עם 
דק ומרבץ שיזוף | מיטת "קינג סייז" | פינת ישיבה | טלוויזיה 55 " רב ערוצית | חדר 

רחצה עם מקלחת | הטבות חדר "על המים": מים מינרלים בחדר, מתנת השף, 
עיתון יומי, 2 שוברים לקוקטיילים בבר הג'אספר | זוג/זוג+ילד )עד גיל שש(

חדר משפחה על המים: 44 מ"ר | מרפסת מרוהטת וירידה לבריכה | מיטת "קינג 
סייז" פינת ישיבה, ספה נפתחת לשני ילדים | שתי טלוויזיות 55 " רב ערוציות | 

חדר רחצה עם מקלחת, חדר שירותים נוסף | חדרים פינתיים שנמצאים בקצוות 
המלון, ללא דק וללא מרבץ שיזוף | חדר שינה וסלון עם הפרדה | הטבות חדר "על 

המים": מים מינרלים בחדר, מתנת השף, עיתון יומי, 2 שוברים לקוקטיילים בבר 
הג'אספר |זוג+שני ילדים )ילד אחד עד גיל שש(/שלושה מבוגרים

בריכת שחייה דמוית לגונה, מפרצונים המתפצלים ממנה, 
חדרי 'על המים' עם יציאה היישר לבריכה ומגה-בר באווירה 

בינלאומית - הופכים את החופשה ב'ישרוטל אגמים' למושלמת 
עבור צעירים, צעירים ברוחם וכל מי שמבקש לעצמו אי של 

 Chillout בילוי ושלווה. כאן אין לחצי זמן ואין דאגות, רק מוזיקת
זורמת בין הערסלים, קוקטיילים, ארוחות עשירות וכל מה שצריך 

כדי לנוח ו... לא לעשות כלום.
כל 288 חדרי מלון ישרוטל אגמים הינם מחודשים, ובנויים

סביב הלגונה המרכזית, כך שכולם פונים אל הבריכה.



 

ישרוטל ספורט
מלון 'ישרוטל ספורט קלאב הכל כלול' ממוקם מול החוף 

הצפוני של אילת. במלון צוות 'אקטיב' העומד לרשות 
האורחים המבקשים לעצמם חופשה פעילה - פעילויות 

ספורטיביות, אימון בחדר הכושר, בבריכה או במגרשי הטניס.
אורחי מלון 'ישרוטל ספורט קלאב' נהנים מארוחות עשירות, 

גלידות, שתייה קרה, חמה ואלכוהולית - ללא הגבלה.
יחד עם פעילויות הילדים המגוונות, ושפע האירועים במלון,

מצפה לכם חווית חופשה והנאה ממלון הכל כלול
ברמה גבוהה.



קראון פלאז׳ה

חדרי דלקס: מיועד לזוג + 2 או 3 מבוגרים. משקיפים על הרי אדום / 
לגונה / בריכת המלון, מאובזרים בטלוויזיה, כספת, מיני בר, מייבש שיער. 

מרפסות בחלק מהחדרים.

מלון קראון פלאזה מציע חוויית אירוח מפנקת בסטנדרטים 
גבוהים עם חדרים רחבי ידיים, 2 בריכות שחייה וספא מפואר. 

המלון כולל 266 חדרים מאובזרים היטב, במגוון גדלים וסגנונות, 
בעיצוב רגוע בהשראת גווני המדבר הרכים. במלון תוכלו 

ליהנות מארוחות עשירות בקונספט המנצח של בישול לנגד 
עיני הסועדים ומבופה עשיר גדוש מנות בריאותיות אנרגטיות 

וכן מארוחות צהריים וערב מושקעות. תכנית הבידור של המלון 
שופעת פעילויות, מאקשן במועדון הילדים ועד מסיבות וסדנאות 

חווייתיות, ספורט בבריכה והופעות מפתיעות. במלון ספא 
בתוספת תשלום, בו ניתן להזמין עיסויים וטיפולים.



מג׳יק פאלאס

חדר סופיריור  22 מ"ר: מתאים לזוג + 2 / חדר סופיריור עם מרפסת – 
מתאים לזוג + 2 /

חדר סופיריור פונה לבריכה: מתאים לזוג + 2.
דלקס משפחה: מתאים לזוג + 3. חדרים משפחתיים מרווחים 

ומפנקים ללא מרפסת.

מלון מג'יק פאלאס מציע חווית אירוח לכל המשפחה. בריכה 
חיצונית ומחוממת בעונה, לצידה בריכת פעוטות מוצלת. צוות 

בידור מקצועי יעלה הופעות, ויפעיל אתכם עם משחקים, תחרויות 
וריקודים. מועדון ילדים ונוער פתוח עד מאוחר, ויעניק לאורחים 

הצעירים חוויות מסעירות של בילוי ומשחק. ספא אינטימי, הכולל 
סאונה יבשה ורטובה, טיפולים, עיסויים וחדר כושר )טיפולים 

ושימוש במתקני הכושר כרוכים בתשלום(. 'שדרת כוכבים' 
מגניבה, מציגה לכם עשרות פרטי לבוש מקוריים, מההופעות של 

גדולי האמנים בארץ.



קלאב הוטל

סוויטה: סוויטה בת שני חדרים המתאימה להרכב של זוג + 3 או 3 מבוגרים וילד או 
4 מבוגרים ותינוק כולל מטבחון מאובזר, פינת אוכל, חדר אמבטיה.

מלון קלאב הוטל אילת, הינו מלון סוויטות שנבנה ועוצב סביב 
נושא הים. המלון ממוקם בסמוך למרכז התיירות והבילוי של 

אילת ומשתרע על שטח נרחב של 40 דונם, מתוכם 12 דונם של 
פארק מים, גן טרופי עשיר ומפלים קסומים. מתקני המלון כוללים 

בין היתר חמש בריכות שחיה לילדים ומבוגרים, בריכות ג'קוזי, 
ספא מפואר הכולל חדר כושר משוכלל, בית כנסת, אולמות 

לכנסים ומופעים, מסעדות, וכן קומפלקס ענק של משחקי 
וידיאו. להקת קלאב הוטל תנעים את שהותכם במלון. תוכלו 

לבחור מבין פעילויות הבידור המגוונות לילדים, ליהנות ממופעים 
מרהיבים למבוגרים ולילדים, במהלך היום והערב.



הכנס השנתי של לשכת 
3.6.21-30.5.21עורכי הדין 2021

נפגשים באילת

נא לשים לב לתוספות השונות בהתאם להרכב וסוג החדר | המחיר המצוין לדלת מקשרת הינו בעבור חדר אחד )הזמנת חדרים מסוג זה מותנית במינימום צמד חדרים( | ט.ל.ח

ישרוטלדן אילת
מלכת שבאהרודס פאלאסרויאל ביץ

BBHBBBHBBBHBBBHB

3,933 3,151₪ 3,995₪ 3,358₪ 4,120₪ 3,421₪ 4,120₪ 3,421₪ ₪יחיד

4,370 3,496₪ 4,435₪ 3,735₪ 4,790₪ 3,790₪ 4,790₪ 3,790₪ ₪זוג

תוספת ילד בחדר 
1,095 824₪ 1,110₪ 935₪ 1,165₪ 915₪ 1,165₪ 915₪ ₪הורים

2 ילדים
3,726 2,944₪ 3,995₪ ₪₪ 4,7903,358 3,790₪ 3,786₪ 3,054₪ ₪בחדר נפרד

3 ילדים
4,370 3,496₪ 4,435₪ ₪₪ 6,2843,735 4,900₪ 4,790₪ 3,790₪ ₪בחדר נפרד

5,819 4,646₪ 6,320₪ ₪₪ 6,7905,322 5,220₪ 6,790₪ 5,220₪ 3₪ מבוגרים בחדר 

תוספת
160 125₪ 140₪ 140₪ ₪תינוק

185 115₪ 150₪ ₪ללא עלותתוספת לדלת מקשרת

תוספת לחדר 
משפחה

חדר משפחה 1,380 ₪
חדר משפחה 485 ₪חדר משפחה 1,449 ₪

חדר משפחה 1,288 ₪ )3 מבוגרים/זוג+2 ילדים(
חדר משפחה מחודש 1,700 ₪

תוספות לחדרים 
משודרגים

חדר אקזקיוטיב 439 ₪חדר רויאל חדש 1,150 ₪חדר סופריור מחודש 650 ₪
)ללא כניסה לטרקלין(

פונה לים 368 ₪

חדר קלאב 1,220 ₪חדר נשיאותי 1,545 ₪חדר דלקס משופר 1,060 ₪
ג'וניור 1,012 ₪)כולל כניסה לטרקלין(

פרמיום 644 ₪סוויטה 2,682 ₪חדר אקזקיוטיב 1,610 ₪

כניסה לטרקלין 1,110 ₪חדר טראס 2,350 ₪

מלכת שבאדן אילת הרודס פאלאס ישרוטל רויאל ביץ



ישרוטלהרודס בוטיקהרודס ויטאליס
רויאל גארדן

ישרוטל
המלך שלמה

HBBBHBBBHBBBHB

2,925 2,465₪ 3,675₪ 2,910₪ 5,460₪ ₪יחיד
3,648 2,729₪ 4,190₪ 3,270₪ 4,085₪ 3,229₪ 6,070₪ ₪זוג

תוספת ילד
909 679₪ 1,035₪ 805₪ 1,025₪ 810₪ ₪בחדר הורים

2 ילדים
2,490 2,030₪ 3,823₪ 3,270₪ 3,675₪ 2,910₪ ₪בחדר נפרד

3 ילדים
3,648 2,729₪ 4,190₪ 3,270₪ 4,085₪ 3,229₪ ₪בחדר נפרד

3 מבוגרים
5,195 3,815₪ 5,975₪ 4,591₪ 5,820₪ 4,600₪ ₪בחדר

תוספת
140 140₪ 125₪ ₪תינוק

145 115₪ ₪תוספת לדלת מקשרת

תוספת לחדר 
משפחה

חדר משפחה 485 ₪
)3 מבוגרים/זוג+2 ילדים( 

סוויטת סופריור
פונה לבריכה/לגינה 265 ₪ 

משפחה נוף הרים
 ₪ 870

תוספות
לחדרים

משודרגים

סוויטה
 ₪ 3,220

סוויטה
₪ 1,840

סוויטת סופריור
נוף לבריכה  265 ₪ פונה לבריכה בקומת הקרקע 715 ₪ 

סוויטה משפחתית
פונה לבריכה 1,370 ₪

משפחה נוף לבריכה
 ₪ 1,065

סוויטה משפחתית גדולה
קומת המלך 1,205 ₪ 1,370 ₪

סוויטה גן משפחתית
יציאה לבריכה 2,120 ₪

משפחה קומת המלך
נוף הרים 2,029 ₪ 

קומפלקס משפחתי
₪ 2,365

חדר גן נוף הרים 
₪ 1,591

הכנס השנתי של לשכת 
3.6.21-30.5.21עורכי הדין 2021

נפגשים באילת

BB לינה וארוחת בוקר. HB חצי פנסיון | נא לשים לב לתוספות השונות בהתאם להרכב וסוג החדר | המחיר המצוין לדלת מקשרת הינו בעבור חדר אחד
)הזמנת חדרים מסוג זה מותנית במינימום צמד חדרים( | במלון רויאל גרדן קבלת חדרים החל מהשעה 16:00 | ט.ל.ח

ישרוטל המלך שלמהישרוטל רויאל גארדןהרודס בוטיקהרודס ויטאליס



הכנס השנתי של לשכת 
3.6.21-30.5.21עורכי הדין 2021

נפגשים באילת

BB לינה וארוחת בוקר. HB חצי פנסיון | נא לשים לב לתוספות השונות בהתאם להרכב וסוג החדר.
המחיר המצוין לדלת מקשרת הינו בעבור חדר אחד )הזמנת חדרים מסוג זה מותנית במינימום צמד חדרים( | במלון אגמים ילד בחדר הורים מוגדר עד גיל 6 | ט.ל.ח

מג'יק פאלאסקראון פלאז'הישרוטל ספורטישרוטל אגמים

BBHBהכל כלולHBBBHBBBHB

3,324 2,415₪ 3,602₪ 3,022₪ 3,643₪ 2,855₪ 2,925₪ 2,465₪ ₪יחיד
3,429 2,530₪ 3,995₪ 3,358₪ 4,048₪ 3,170₪ 3,648₪ 2,729₪ ₪זוג

תוספת ילד
966 518₪ 1,003₪ 842₪ 1,012₪ 785₪ 909₪ 679₪ ₪בחדר הורים

2 ילדים
3,602 3,022₪ 3,643₪ 2,365₪ 2,490₪ 2,030₪ ₪בחדר נפרד

3 ילדים
3,995 3,358₪ 4,048₪ 3,170₪ 3,648₪ 2,729₪ ₪בחדר נפרד

3 מבוגרים
4,405 3,048₪ 5,704₪ 4,784₪ 5,667₪ 4,435₪ 5,195₪ 3,815₪ ₪בחדר 

138 160₪ 160₪ 170₪ 140₪ ₪תוספת תינוק
 115 150₪ ₪אין אפשרותתוספת לדלת מקשרת

תוספת לחדר 
משפחה

משפחה נוף לבריכה 1,495 ₪ 
)3 מבוגרים/זוג+2 ילדים(

משפחה מונדיאל 1,263 ₪
חדר דלת מקשרת)3 מבוגרים/זוג+2 ילדים(

פונה לבריכה
₪ 368

בסוויטה קלאב הוטל 
נכנסים 4 מבוגרים

ותינוק

תוספות
לחדרים

משודרגים

חדר על המים
₪ 2,269

פונה לבריכה
₪ 245

משפחה על המים
₪ 3,065

אולימפי נוף למדשאות
₪ 395

אולימפי עם מרפסת
ונוף למדשאות 785 ₪

סטודיו אולימפי משפחתי
₪ 1,150

חדר משפחה אולימפי
₪ 1,415

קלאב הוטלמג'יק פאלאסקראון פלאז'הישרוטל ספורטישרוטל אגמים



הכנס השנתי של לשכת 
3.6.21-30.5.21עורכי הדין 2021

נפגשים באילת

BB לינה וארוחת בוקר. HB חצי פנסיון | נא לשים לב לתוספות השונות בהתאם להרכב וסוג החדר. לתשומת לב הורים לתינוקות: במלון יו ספאלש החדרים ממוקמים 
בקומה השנייה, ללא מעלית. המחיר המצוין לדלת מקשרת הינו בעבור חדר אחד )הזמנת חדרים מסוג זה מותנית במינימום צמד חדרים(  ט.ל.ח

מלון אריאה ישרוטל ים סוףמלון יו ספלאשמלון דן פנורמה 

HBהכל כלולBBHBHB

4,057 3,312₪ 2,981₪ 4,600₪ ₪ 3,933 ₪יחיד

4,508 3,680₪ 3,312₪ 4,600₪ 4,140₪ ₪זוג

תוספת ילד בחדר 
1,127 920₪ 828₪ 1,150₪ 1,035₪ ₪הורים

4,508 2,760₪ 2,484₪ 4,140₪ 3,473₪ 2₪ ילדים בחדר נפרד

5,635 3,680₪ 3,312₪ 4,600₪ 4,140₪ 3₪ ילדים בחדר נפרד

6,311 5,152₪ 4,637₪ 6,555₪ 5,382₪ 3₪ מבוגרים בחדר

184 161₪ 161₪ 161₪ 141₪ ₪תוספת תינוק

תוספת לדלת 
115 ₪מקשרת

תוספת לחדר 
משפחה

חדר רויאל
זוג + 3   9,016 ₪

תוספות לחדרים 
משודרגים

סופיריור 322 ₪ 

אקזקטיוטיב
כולל טרקלין 920 ₪ 

חדר טראס כולל טרקלין 
₪ 1,288

מלון אריאהישרוטל ים סוףמלון יו ספלאשמלון דן פנורמה



יום ראשון 30.5.21
קובי מיימוןהפרוייקט של רביבו 

יום ראשון 30.5.21

מופעי מבוגרים:
21:00 פתיחת דלתות 21:30 תחילת מופע

מוביץ
שה נח

מ
ם 

צילו
3.6.21-30.5.21

נפגשים באילת



יום שני 31.5.21
דודו אהרון

מופעי מבוגרים:
21:00 פתיחת דלתות 21:30 תחילת מופע

יום שני 31.5.21
אברהם טל

מוביץ
שה נח

מ
ם 

צילו

3.6.21-30.5.21
נפגשים באילת



יום שלישי 1.6.21
עידן רייכל והפסנתר

מופעי מבוגרים:
21:00 פתיחת דלתות 21:30 תחילת מופע

יום שלישי 1.6.21
יובל דיין

3.6.21-30.5.21
נפגשים באילת

ם גבריאל בהרליה
צילו



מופעי מבוגרים:
21:00 פתיחת דלתות 21:30 תחילת מופע

שרית חדד
יום רביעי 2.6.21

ם עדי אורני
צילו

דני רובס
יום רביעי 2.6.21

3.6.21-30.5.21
נפגשים באילת

ם עופר חג׳יוב
צילו



מופעי ילדים:

יום שני 31.5.21
מופע ילדים אחר הצהריים

שור
ם  אילן ב

צילו

יום שני 31.5.21
הצגת ילדים בבוקר

3.6.21-30.5.21
נפגשים באילת



מופעי ילדים:

יום שלישי 1.6.21
מופע ילדים אחר הצהריים

יום שלישי 1.6.21
הצגת ילדים בבוקר

3.6.21-30.5.21
נפגשים באילת

מוביץ׳
שה נחו

מ
ם 

צילו



3.6.21-30.5.21מופעי ילדים:
נפגשים באילת

יום רביעי 2.6.21
הצגת ילדים בבוקר

עוץ לי גוץ לי

יום רביעי 2.6.21
מופע ילדים אחר הצהריים
כח הקצב – ערוץ הופ



הכנס יתקיים בימים ראשון-חמישי 3.6-30.5 לשנת 2021.  •

לתשומת ליבך, מרכז הכנס יתקיים במלון דן אילת.  

הרישום הינו לכל ארבעת לילות הכנס.  •

קבלת החדר בכפוף להצגת רישיון עו"ד בתוקף.  •

קבלת חדרים החל מהשעה 15:00, פינוי חדרים עד השעה 11:00.  •

למעט רויאל גארדן שם קבלת החדרים החל מהשעה 16:00.  

ההזמנה שייכת לעו"ד המזמין ואינה ניתנת להעברה.  •

בקשות מיוחדות בגדר בקשה בלבד.  •

שימו לב! ההגעה לכנס למחוסנים ומחלימים בלבד, ילדים מתחת לגיל 16 
בכפוף לבדיקת קורונה שלילית 48 שעות לפני ההגעה לכנס

3.6.21-30.5.21תקנון
נפגשים באילת



מספר משתתפי הכנס ומספר החדרים בבתי המלון ובטיסות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם מוקדם כל האפשר.  •

https://events.arkia.co.il/law2021 :ההרשמה לכנס מתבצעת באמצעות אתר רישום ייעודי לכנס בכתובת  •

מרכז הרישום הייעודי פעיל לשירותכם החל מ- 21.3.2021.  •

בימים א'-ה' | בין השעות 10:00-16:00 | בטלפון 03-6903388 | בימי שישי, ערבי חג וחג המרכז סגור.  •

בעת ההזמנה יש למסור מספר רישיון עורך-דין.  •

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי עד 6 תשלומים ללא ריבית.  •

סיכום הזמנה וחשבונית יישלחו לנוחיות המזמין לדוא"ל שיימסר ע"י המזמין.  •

יש לוודא את פרטי ההזמנה עם קבלת סיכום ההזמנה.  •

ההרשמה למופעים הינה על בסיס מקום פנוי ותתבצע בעת הרישום לכנס.  •

הכניסה למושבים המקצועיים תותר עם תג כנס בלבד.  •

רישום אשר לא יצורפו אליו מלוא דמי ההרשמה כמפורט כולל נלווים, ילדים, וכו' לא יטופל עד שישולמו במלואם.  •

המועד האחרון לרישום לכנס 07.05.2021.  •

ההרשמה מותנית במינימום משתתפים - חברת הרישום רשאית לבטל מלון מפאת רישום שאינו עומד בכמות מינימום.  •

3.6.21-30.5.21הנחיות כלליות לרישום
נפגשים באילת



מחיר  משתתפי הכנס

עורך דין• 
נלווה שאינו משתתף במושבים המקצועיים• 
ילדים בגילאי 2-12• 

₪ 99

199 ₪נלווה שמשתתף במושבים מקצועיים• 

משתתף שלא הזמין סידורי לינה באמצעות הלשכה• 
משתתף צעיר שלא הזמין סידורי לינה באמצעות הלשכה• 

₪ 699

3.6.21-30.5.21דמי רישום
נפגשים באילת



יש להתייצב שעה וחצי לפני המראה.  •

ארקיע אינה מתחייבת לקבל נוסעים שהתייצבו באיחור לטיסה. נוסע שלא התייצב לטיסה במועד יחויב בתשלום מלא.   •

יש להצטייד בתעודת זהות כולל ספח. ילדים עד גיל 16 שמתייצבים ללא ליווי הורה, חייבים להצטייד בדרכון ישראלי בתוקף.  •
בעלי אזרחות זרה יצטיידו בדרכון בתוקף.  

ניתן להעלות למטוס עם תיק יד שגודלו אינו עולה על 55*40*20 ומשקלו עד 7 ק"ג.    •

בנוסף ניתן להצטייד בכבודה לתא המטען עד 20 ק"ג.  •

טיסות

תינוקילדמבוגרנתיב

39 200₪ 200₪ ₪רמון - נתב"ג

מחירי טיסות 3.6.21

תינוקילדמבוגרנתיב

39 200₪ 200₪ ₪נתב"ג - רמון

מחירי טיסות 30.5.21

3.6.21-30.5.21
נפגשים באילת



הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד למשרדי "ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ
law.con@arkia.co.il :באמצעות מייל לכתובת

דמי רישום
1. במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות בכנס תגיע עד ל-12.5.2021 יוחזרו 50% מדמי הרישום.  

2. במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות בכנס תגיע לאחר ה- 19.5.2021 לא יוחזרו דמי הרישום       
     למשתתף/ים, לנלווה/ים ולילדים.

דמי לינה )במקרה של ביטול או שינוי(
שינויים:

1. שינוי בהזמנה שיתקבל בכתב עד ליום 9.5.20211 יחויב בסך של 50 ₪ דמי טיפול להזמנה  
2. שינוי שיתקבל בכתב ובמשרד הכנס החל מיום 12.5.2021 ועד 48 שעות לפני מועד הכנס יחויב בסך של 150 ₪          

     דמי טיפול להזמנה.
3. החל מ- 48 שעות לפני הכנס ועד מועד הכנס – לא ניתן לבצע שינויים בהזמנה.  

ביטולים
1. במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת חדר תגיע עד ליום 15.4.2021, יחויב המבטל במחיר לילה אחד  

     ע"ב פנסיון והרכב החדרים המוזמנים.
2. במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת חדר תגיע מיום 16.4.2021 ועד ליום 15.5.2021 יחויב המבטל במחיר שני לילות  

         ע"ב פנסיון והרכב החדרים המוזמנים.
3. במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת חדר תגיע לאחר 16.5.2021 יחוייב המזמין במחיר המלא לפי הזמנתו.  

3.6.21-30.5.21שינויים וביטולים
נפגשים באילת



 טיסות )במקרה של ביטול או שינוי(
1. שינוי בהזמנה שיתקבל בחברת ארקיע מיום ביצוע ההזמנה ועד שעתיים לפני מועד הטיסה יחויב בסך של 50 ₪ דמי שינוי לאדם.  
  2. ביטול הזמנה שיתקבל בחברת ארקיע מיום ביצוע ההזמנה ועד שעתיים לפני מועד הטיסה יחויב בסך של 100 ₪ דמי ביטול לאדם.
  3. במקרה של אי הופעה לטיסה המוזמנת, לא יוחזר התשלום עבור הטיסה הזמנת טיסה אחרת תחויב בעלות מלאה של כרטיס נוסף.

ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן
ביטול עסקת מכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן ללא יוצא מן הכלל יחולו דמי ביטול 

 מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם
1. ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן "צרכן" - מי שקונה נכס     

     או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ההזמנה בוצעה שמונה ימים או יותר שאינם ימי  
     מנוחה ממועד היציאה.

2. הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה.   
law.con@arkia.co.il :3. ביטול בכתב יש לשלוח לכתובת המייל  

     חובה לציין מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו הביטול יכנס לתוקפו עם קבלת מספר אישור ביטול.
4. למרות כל האמור לעיל - נרשם שביטל השתתפותו בכנס, בתוך 14 יום ממועד הרישום, אך לא יאוחר מיום 16.5.2021, הנמוך     
     מביניהם ישולמו דמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ לפי נרשם שביטל לאחר תאריך 16.5.2021 – ישלם את מלוא   

     דמי הביטול. 
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ביטולים או שינויים ע"י לשכת עורכי הדין כתוצאה ממדיניות ממשלה והגבלות:
במידה ויבוטלו אירועי התרבות בכנס כתוצאה ממדיניות ממשלה אשר מגבילה התכנסויות, הכנס יתקיים כמתוכנן, לא ניתן יהיה לדרוש • 

החזרים בגין הכנס למעט החזר עבור כרטיסי המופעים שנרכשו. 

ידוע ומובהר למשתתף בכנס השנתי כי בכל מקרה בו בשל הוראת דין ו/או הנחיית רשות מוסמכת, לרבות משרד הבריאות ו/או • 
משטרת ישראל, שבקשר עם מצב החירום הלאומי עקב מגיפת הקורונה, יאסר ו/או ימנע או יוגבל, מעת לעת ובכל דרך שהיא, בין 

במישרין ובין בעקיפין, קיום הכנס השנתי, כולו או חלקו, ו/או השתתפות בו, תהא רשאית לשכת עורכי הדין להודיע, בכל עת, על ביטולו 
של הכנס השנתי, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה של ביטול הסכם זה כאמור לעיל, תחול על ההתקשרות שבין משתתף הכנס והמלון שבקשר • 
עם אספקת חדרים ושירותים במועד הכנס השנתי, מדיניות הביטולים של המלון החלה העניין, ויובהר למלון הזכות לבטל ההתקשרות 

ללא עלות.

יובהר כי במידה ויבוטל הכנס כולו לרבות לינה בשל הוראת דין ו/או הנחיית רשות מוסמכת, לרבות משרד הבריאות ו/או משטרת • 
ישראל, שבקשר עם מצב החירום הלאומי עקב מגיפת הקורונה, יוחזרו כספי ההזמנה במלואם. 

לשכת עורכי הדין לא תהא אחראית, לכל דבר ועניין, לרבות לכל תשלום השבה או פיצוי, שבקשר עם הזמנת חדרים ושירותים מהמלון • 
או ביטולם, לרבות במקרה של ביטול הכנס השנתי בנסיבות האמור בסעיף זה. 

ידוע ומובהר למשתתף הכנס השנתי כי לשכת עורכי הדין איננה מתחייבת לתוכנית הכנס וכי התוכנית יכולה להשתנות על פי שיקול דעתה • 
של הלשכה ובהתאם לצורך, כמו כן מובהר כי לשכת עורכי הדין איננה מתחייבת לאומנים ספציפיים ואלו יכולים להשתנות על פי שיקול 

דעתה.

כמו כן מובהר כי בשל מגבלות הקורונה וההגבלות בנושא כמות הקהל המותרת, כמות הכרטיסים לכל הופעה תהיה מוגבלת ועפ"י • 
הוראות הדין , כמו כן זכאית לשכת עורכי הדין להעביר את משתתפי הכנס בין המופעים השונים, לקזז כמות אנשים אף מהופעות 

אליהן נרכשו כרטיסים )הביטול יעשה עפ"י סדר רכישת הכרטיס( ואף לבטל הופעות בעת הצורך.

ויודגש במקרה ובו יבוטלו הופעות יהא זכאי המשתתף לקבל החזר מלא של עלות ההופעה אולם מובהר כי אין באפשרותו לבטל את • 
השתתפותו בכנס. 
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הכנס השנתי של לשכת 
עורכי הדין 2021

תוכנית הכנס המלאה תתפרסם בהמשך




