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סוגי חדרים

דן אילת
המלון מציע חופשה מושלמת,

רגועה ותוססת כאחד.
במלון מסעדות מעולות, חדרים מפוארים, 

פעילויות ספורט, בריכות מפנקות ומיקום 
מושלם - על חוף ימה הצפוני של אילת 
ובקרבת מרכזי הצלילה של העיר. במלון 
שלוש בריכות מפנקות, חוף ים שקט 

עם דקלים ופינות שיזוף. לחובבי הספורט 
מעניק המלון פעילויות ספורטיביות כגון  

סקווש וחדר כושר חדיש ללא חיוב. לחובבי 
הפינוקים טיפולי ספא מפנקים (בתוספת 

תשלום) וחמאם טורקי (ללא חיוב). 
להשלמת החופשה המהנה: צוות 
הבידור של מלון דן אילת ינעים את 
זמן האורחים במהלך שעות היום 

והלילה.

דני בייבי - מיועד לגיל הרך וכולל עבודות יצירה, 

ג'ימבורי, קונפי, מסך גדול, עמדת איפור, תחפושות 

ועוד.

דנילנד - המיועד לילדים בגיל הביניים (בי"ס עממי) 

וכולל מחשבים בעלי מסכי מגע, עמדות סוני פלייסטיישן 

המתקדמות ביותר, קריאה, משחקי קופסא, פינת 

המדע, משחקיה של פעם, מסך ענק ועוד. 

דן קלאב - מועדון באווירה צעירה ותוססת לילדים 

בגילאי 10-18. כאן תוכלו לגלוש באינטרנט, לשחק 

במשחקי מחשב, ובעמדת סוני פלייסטיישן וגם ב- 

BAND HERO, עמדת WII חדרי קינקט (XBOX) ועוד- 

והכל במסכי מגע.

חדרי דה לקס
חדרים הממוקמים במרכז המלון בקומות 3-10. לחדרים 
כולם מרפסת הצופה לבריכות השחייה ולים. החדרים 
גדולים ומרווחים, מאובזרים במיטה זוגית, ספה נפתחת 

המופרדת במחיצת קש ופינת ישיבה. 
החדר מתאים לאירוח של עד זוג + ילד + תינוק 

או שלושה מבוגרים.

חדרי אילת (סטנדרט)
החדרים ממוקמים בקומות 3-10 ולכולם מרפסת הפונה 

לים. 
החדר מתאים לאירוח של עד זוג + ילד.

חדרי אקזקיוטיב
קומות  11-13. לחדרים כולם מרפסת הצופה לבריכות 
השחייה ולים. החדרים גדולים ומרווחים, מאובזרים 
במיטה זוגית, ספה נפתחת המופרדת במחיצת קש 

ופינת ישיבה. 
אירוח בחדרים אלה מקנה כניסה לטרקלין העסקים 

(הכניסה לטרקלין הינה מגיל 18 בלבד)
החדר מתאים לאירוח של עד זוג + ילד + תינוק 

או שלושה מבוגרים. 

חדרי טראס
החדרים ממוקמים בקומות 5-10, חדרים גדולים ומרווחים 
בעלי מרפסת שמש המאובזרת במיטת שיזוף וג'קוזי 

בחדר האמבטיה . 
אירוח בחדרים אלה מקנה כניסה לטרקלין העסקים 

(הכניסה לטרקלין הינה מגיל 18 בלבד). 
החדר מתאים לאירוח של עד זוג+ תינוק

במלון ישנם 3 מועדוני ילדים ונוער:



חדרי ג'וניור פרימיום
חדרים מרווחים עם הפרדה בין חדר שינה לסלון, 

משופצים ומעוצבים בסגנון מודרני. 
החדר מותאם לאירוח מקסימלי של זוג+ילד ותינוק 

או 3 מבוגרים או זוג + 2 ילדים.

חדרי פרימיום
חדרים משופצים מאובזרים בתאורה ועיצוב מודרניים. 
החדרים ממוקמים בקומות החמישית, השביעית והשמינית 
של המלון, עם נוף למפרץ אילת, להרי אדום או ללגונה. 

החדרים מתאימים לאירוח של עד זוג או 3 מבוגרים.

סוגי חדרים

+

מלכת שבא
המלון מעוצב בהשראת 

הארמון התנ"כי של מלכת שבא

מציע לאורחיו את כל אמצעי הנוחות 
האפשריים במבנה יוקרתי מהמם ביופיו: 
לובי מפואר, מועדון ילדים וצוות בידור, 
בריכת שחיה גדולה ובריכת פעוטות 
במתחם דקלים ומיטות שיזף, מועדון 

בריאות וטיפולים מפנקים (בתשלום) 
וכן חדר אוכל משופץ המגיש ארוחות 

משובחות. המלון ממוקם בחזית הים האדום 
במרכז הטיילת חלק מחדרי המלון נהנים 

מנופיו של מפרץ הים האדום בעוד 
אחרים מנוף הלגונה והרי אילת, לחלק 

מהחדרים מרפסות.
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חדר דלקס
חדרים מרווחים ומפנקים עם ערכות טיפוח בחדר 
האמבטיה ומרפסת המשקיפה אל הרי אדום ולגונת 
השלום. בחדרים אבזור אוריינטלי, DVD, מיני בר ריק, 
.(YES LCD (ערוצי  פינת קפה ותה ומסכי 

החדר מותאם לאירוח מקסימלי של זוג + ילד/תינוק.

גרנד דלקס (חדר משפחה)
חדרים גדולים, נעימים ומפנקים הפונים לימת הלגונה 

וכוללים מרפסת מרווחת וספה נפתחת לילדים.

החדר מותאם לאירוח מקסימלי של זוג+ילד ותינוק 
או 3 מבוגרים או זוג + 2 ילדים.

  הרודס בוטיק
ארמון הרודס בוטיק הוא מלון בוטיק קלאסי 

המציע אירוח אישי. במלון, השני בקומפלקס 
ארמונות הרודס, 91 חדרים בלבד ואורחיו 

נהנים מאירוח מפנק בתנאים משודרגים.

+
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סוגי חדרים



סוויטת קומת בריכה ג'וניור גן
בסוויטת ג'וניור בקומת הבריכה תוכלו ליהנות מכל 
התענוגות של סוויטה עם יציאה לרחבת הבריכה.

הסוויטות ממוזגות וכוללות מיני בר, פינת אוכל, טלוויזיה 
עם מסף LCD בסלון ובחדר השינה, קומקום וערכת קפה 

ותה, טלפון.
סוויטות ג'וניור מותאמות מותאמות לאירוח של זוג + 3 

ילדים (3 ישנים בסלון)
הסוויטות מורכבות מחדר שינה וסלון עם יציאה לבריכה.

+

מלון אסטרל פאלמה
מלון סוויטות על הלגונה של אילת 

מאפשר לכם ליהנות משקט ומנוחה מצד 
אחד ולעסוק בפעילויות ימיות כיפיות 
עם הילדים ללא עלות מצד שני, להסתובב 
בטיילת של העיר וגם ליהנות מהשהייה 
בחדר גדול ומרווח. מיקומו הייחודי של 
המלון, דקות הליכה מהאייס מול ומהים, 

בלגונה שבחופה הצפוני, מקנה לכם 
חווית נופש המשלבת פרטיות ושלווה עם 

פעילויות ובילוי.

בלגונה של המלון האורחים יכולים ליהנות 
משימוש ללא עלות של סירות קיאקים 

ופדאלים. (בחורף פתוח בהתאם למזג 
האוויר)

 

סוויטה ג'וניור פונה לבריכה
סוויטות הג'וניור מורכבות מחדר שינה וסלון עם ספה 
זוגית הנפתחת למיטה. סוויטות הג'וניור הממוזגות 
 ,LCD כוללות מיני בר, פינת אוכל, טלוויזיה עם מסך

קומקום, ערכת קפה/תה וטלפון.
הסוויטות מותאמות לאירוח של עד זוג + 3 ילדים 

או ארבעה מבוגרים. 

חדר רגיל
החדרים ממוזגים כוללים מיטה גדולה, טלוויזיה עם 

מסף LCD, ערכת קפה / תה וטלפון. 
מותאם לאירוח של יחיד או זוג.

סוגי חדרים

+ +
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