חופשה זוגית ברשת ישרוטל ב - ₪ 1,650-מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות
בטלפון  073-3909061ישמח לעמוד לרשותך בימים א׳-ה׳ בין
לקוח/ה יקר/ה ,אנו שמחים על התעניינותך במבצע “חופשה זוגית ברשת ישרוטל״ .לנוחיותך ,מצורף פירוט חופשות המבצע .המוקד הייעודי של
השעות  ,09:00-17:00כמו כן תוכל/י להזמין את החופשה הבאה שלך באתר הייעודי של הדקה ה 90-דרך אתר המועדון ,בכתובת www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis
מאחלים לך חופשה נעימה
מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות

פירוט החופשות
מלונות יוקרה

תאריך
ינואר  -פברואר
ינואר  -יוני
ינואר  -יוני
מרץ
מרץ
ינואר  -מרץ
ינואר  -פברואר
ינואר  -פברואר

מלון
ישרוטל בראשית
אחוזת יערות הכרמל
כרמים
רויאל ביץ׳ ת״א
אוריינט ירושלים
רויאל ביץ׳ אילת
מצפה הימים
רויאל ביץ׳ אילת

מועד בשבוע
אמצע שבוע (שבת – רביעי)
אמצע שבוע (שבת – רביעי)
אמצע שבוע (שבת – רביעי)
אמצע שבוע (שבת – רביעי)
אמצע שבוע (שבת – רביעי)
אמצע שבוע (שבת – רביעי)
אמצע שבוע (שבת  -רביעי)
סופ"ש

כמות נופשים לילות
1
זוג
1
זוג
1
זוג
1
זוג
1
זוג
2
זוג
1
זוג
2
זוג

בסיס אירוח
חצי פנסיון
חצי פנסיון
חצי פנסיון
חצי פנסיון
לינה וארוחת בוקר
לינה וארוחת בוקר
חצי פנסיון
לינה וארוחת בוקר

הטבות נוספות/הערות
חדר נוף מדברי
בחדר משודרג  -צמרת
חדר כרמים
ארוחת ערב מוגשת במסעדת  west sideשבמלון .חדר בלוויסטה
חדר פונה למושבה  +כניסה לטרקלין העסקים
ארוחת ערב אחת במתנה
חדר יסמין

חופשה זוגית במלונות היוקרה :רויאל ביץ ת"א ,אורינט ירושלים וקדמא ,אמצ"ש ,ינואר-פברואר ב.₪999-

חודשים ינואר -מרץ ,אמצ"ש ,שבת – רביעי
מלון
ישרוטל קדמא

כמות נופשים
זוג

לילות
2

בסיס אירוח
לינה וארוחת בוקר

הטבות נוספות/הערות
כולל ארוחת ערב אחת במתנה ,לא תקף במרץ

חודש ינואר  -מרץ ,סופ"ש ,חמישי  -שבת 2 ,לילות
מלון
ישרוטל רויאל גארדן אילת
ישרוטל רויאל גארדן אילת

תאריך
ינואר  -מרץ
ינואר  -מרץ

כמות נופשים לילות
2
זוג
2
זוג 2 +

הטבות נוספות/הערות
בסיס אירוח
במרץ על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד
חצי פנסיון
לינה וארוחת בוקר בחודש מרץ על בסיס לינה בלבד

ישרוטל אגמים אילת

זוג

3

חצי פנסיון

ישרוטל רויאל גארדן אילת

זוג 2 +

3

לינה וארוחת בוקר

ישרוטל המלך שלמה אילת

ינואר  -מרץ

זוג

2

חצי פנסיון

3

חצי פנסיון

3

לינה וארוחת בוקר

ישרוטל ספורט קלאב אילת זוג

3

הכל כלול

ישרוטל המלך שלמה אילת
ישרוטל אגמים
ישרוטל אגמים
ישרוטל ספורט קלאב אילת
ישרוטל לגונה אילת
ישרוטל ים סוף אילת
ישרוטל ים סוף אילת

ינואר  -מרץ
ינואר  -מרץ
ינואר  -פברואר
ינואר  -מרץ
ינואר  -מרץ
ינואר  -מרץ
ינואר  -פברואר

זוג 1 +
זוג
זוג 1 +
זוג
זוג
זוג
זוג 2 +

2
2
2
2
2
2
2

ישרוטל ים המלח

ינואר  -פברואר

זוג

2

לינה וארוחת בוקר במרץ תוספת של  ₪ 199לחופשה
במרץ לינה וארוחת בוקר וארוחת ערב אחת במתנה
חצי פנסיון
לינה וארוחת בוקר
הכל כלול
הכל כלול
במרץ האירוח על בסיס חצי פנסיון
פנסיון מלא
לינה וארוחת בוקר אירוח בחדר רגיל
לינה וארוחת בוקר מחיר מיוחד לארוחות ערב ₪ 150 :למבוגר לכל ארוחה,
 ₪ 75לילד

ישרוטל גנים ים המלח

ינואר  -מרץ

זוג

2

חצי פנסיון

במרץ  -לינה וארוחת בוקר  +ארוחת ערב אחת במתנה +
מחיר מיוחד לארוחה נוספת ₪120 :למבוגר ו ₪60-לילד

ישרוטל פאבליקה הרצליה
(לא כשר)
ישרוטל טאוור

ינואר  -מרץ

זוג

2

לינה וארוחת בוקר חדר רגיל

ינואר  -מרץ

זוג

2

לינה וארוחת בוקר בחדר סופיריור .ארוחת הבוקר קונטיננטלית בחדר

ישרוטל המלך שלמה אילת זוג
ישרוטל המלך שלמה

זוג 1 +

ישרוטל לגונה אילת

זוג

3

הכל כלול

ישרוטל ים סוף אילת

זוג

3

חצי פנסיון

ארוחת צהריים אחת מתנה

ישרוטל ים סוף אילת

זוג 2 +

3

לינה וארוחת בוקר

אירוח בחדר רגיל

ישרוטל ים המלח

זוג

2

חצי פנסיון

ישרוטל גנים ים המלח

זוג

2

פנסיון מלא

בחודש מרץ האירוח על בסיס ארוחת בוקר  +ארוחת ערב
אחת במתנה  +ארוחת ערב מוזלת ב ₪65-לאדם
בחודש מרץ האירוח על בסיס חצי פנסיון  +ארוחת
צהריים אחת במתנה  +ארוחת ערב מוזלת ב ₪65-לאדם

ישרוטל פאבליקה הרצליה
(לא כשר)

זוג

2

לינה וארוחת בוקר

חדר רגיל

ישרוטל טאוור

זוג

2

לינה וארוחת בוקר

חדר סופריור ,א .בוקר קונטיננטלית לחדר

במרץ אירוח לינה וא .בוקר  +ארוחת ערב אחת במתנה

חודש אפריל  -יוני ,אמצ"ש ,שבת  -רביעי
מלון
ישרוטל המלך שלמה אילת
ישרוטל ספורט קלאב אילת
ישרוטל לגונה אילת
ישרוטל ים סוף אילת
ישרוטל ים סוף אילת
ישרוטל ים המלח
ישרוטל גנים ים המלח
ישרוטל אגמים
ישרוטל ריביירה

כמות נופשים
זוג
זוג
זוג
זוג
זוג 1 +
זוג
זוג
זוג
זוג 2 +

חודשים אפריל  -יוני ,סופ"ש ,שישי  -ראשון
מלון
ישרוטל ים המלח
ישרוטל גנים ים המלח
ישרוטל ים סוף
ישרוטל ים סוף ,חודש אפריל
ישרוטל אגמים ,חודש אפריל
ישרוטל המלך שלמה ,חודש אפריל

כמות נופשים
זוג
זוג
זוג
זוג  +ילד
זוג
זוג

לילות
3
2
2
3
3
2
2
3
4

בסיס אירוח
לינה וארוחת בוקר
הכל כלול
הכל כלול
לינה וארוחת בוקר
לינה וארוחת בוקר
לינה וארוחת בוקר
חצי פנסיון
לינה וארוחת בוקר
לינה בלבד

לילות
2
2
2
2
2
2

בסיס אירוח
לינה וארוחת בוקר
לינה וארוחת בוקר
לינה וארוחת בוקר
לינה וארוחת בוקר
לינה וארוחת בוקר
לינה וארוחת בוקר

הטבות נוספות/הערות
בחודש אפריל כולל זוג כרטיסים למופע  WOWבמתנה
בחודש אפריל כולל זוג כרטיסים למופע  WOWבמתנה
ארוחת ערב אחת במתנה
ביוני תוספת לילד  ₪ 99ללילה (סה"כ עלות החופשה )₪1,947
ארוחת ערב אחת מתנה .לא תקף בחודש מאי
לא תקף בחודש מאי
כולל כרטיסים למופע  WOWבמתנה

הטבות נוספות/הערות
מחיר מיוחד לארוחת ערב :מבוגר  ,₪ 150 -ילד  .₪ 75 -לא תקף בחודש מאי
ארוחת ערב אחת במתנה .לא תקף בחודש מאי
בחודש אפריל ארוחת ערב אחת במתנה

בנוסף מגוון חופשות זוגיות בינואר-פברואר החל מ.₪699-
הזכאים
").
חברי מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות (בעלי כרטיס האשראי של מזרחי-טפחות" ,
ההטבה תינתן ,אחת לכל לקוח זכאי ,ובתנאי שהתשלום עבור החופשה יתבצע באמצעות הכרטיס
של מזרחי-טפחות .ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
תקופת המבצע
ניתן להזמין את החופשה עד  6.3.2022או עד גמר המלאי .מימוש החופשה מ 2.1.2022-עד 30.6.2022
בתאריכים נבחרים ולא כולל :טרום פסח  ,4-14/4פסח  ,14-24/4עצמאות  ,4-8/5שבועות  .2-6/6וכן בתאריכים
בהם המלונות סגורים לאירועים מיוחדים ובכל מקרה עד גמר המלאי ,מלאי החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה.
אופן ותנאי התשלום
התשלום לחופשה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי של מזרחי-טפחות על שם מזמין החופשה.
למזמינים דרך המוקד הייעודי תינתן אפשרות לשלם ב 3-תשלומים ללא ריבית.
המזמינים באתר הייעודי של הדקה ה 90-דרך אתר המועדון ייהנו מהנחה נוספת של  1%במעמד החיוב.
מלאי
בתאריכים נבחרים באמצ"ש/בסופ"ש .ההזמנה ע"ב מקום פנוי ,עד גמר המלאי בשיטת
כל הקודם זוכה.
תוספות ושדרוגים
ניתן לשדרג את בסיס האירוח בהנחה של  10%ממחיר המחירון התקף באותה עת.
*תקף במלונות אילת וים המלח.
ניתן לעזוב מאוחר במוצ"ש על בסיס מקום פנוי ובעלות כפי שנהוגה ברשת.
ביטולים ושינויים
ביטול חופשה בהתאם לנהוג בחוק.
ביטולים/שינויים יבוצעו מול מחלקת שירות לקוחות במיילdaka90@daka90.co.il :
שינוי ראשון בפרטי החופשה לאחר ביצוע ההזמנה  -ללא עלות .כל שינוי נוסף  -בעלות של .₪25

המוקד לשירותך בטל':
073-3909061
בשעות 9:00-17:00
כללי
•מחיר המבצע יינתן כאמור רק ללקוחות מזרחי-טפחות מחזיקי כרטיס
האשראי של מזרחי-טפחות ורק בתנאי תשלום החופשה באמצעותו.
•ככל שיימצא כי כרטיס האשראי בו נעשה התשלום אינו של מזרחי-טפחות,
או שהלקוח מימש כבר זכאותו למבצע ,מחיר החופשה יעודכן למחיר
(ללא הנחת המבצע) כפי שמופיע בחברת ישרוטל והלקוח יעודכן על
כך טלפונית.
•הרכישה ,האחריות והשירות ניתנים ללקוח על ידי רשת מלונות ישרוטל
והדקה ה 90-ובאחריותם בלבד.
•כל לקוח רשאי לממש את ההטבה פעם אחת בלבד.
•בכפוף לתנאי הבנק .מתן כרטיסי אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק.
•בכפוף לתקנון .הבנק רשאי לשנות פרטי המבצע או להפסיקו בכל עת.
•לוח החופשות עשוי להתעדכן לאורך המבצע.

•אירוח במלונות הרשת  -בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

פירוט לגבי שעות כניסה ועזיבה

•מלונות ישרוטל (למעט :רויאל ביץ׳ ת״א ,אחוזת יערות הכרמל ,כרמים 'מצפה הימים ,בראשית):
שעת כניסה לחדרים ,15:00 :שעת עזיבה( 12:00 :למעט שבת) .בשבת שעת עזיבת חדרים.14:00 :
•מלונות ים המלח :בשבת קבלת חדרים החל מהשעה  ,18:00פינוי בשבת עד .16:00
•רויאל ביץ׳ ת״א ,ישרוטל טאואר :קבלת חדרים  ,15:00עזיבת חדרים א׳-שבת כולל עד השעה .12:00
•אחוזת יערות הכרמל :בימים א׳-ו׳ :הגעה למלון החל מהשעה  13:00וקבלת חדרים החל
מהשעה  ,15:00פינוי בשבת עד  .12:00שבת :הגעה למלון החל מהשעה  16:00וקבלת חדרים
החל מהשעה  ,18:00פינוי בשבת עד .15:00
*לא תתאפשר הגעה של אורחים לאחוזה לפני השעה  13:00ביום חול ולפני השעה  16:00ביום
שבת ללא תיאום מראש ותוספת תשלום.
•כרמים :בימים א׳-ו׳ :הגעה למלון החל מהשעה  13:00וקבלת חדרים החל מהשעה  ,15:00פינוי
בשבת עד  .12:00שבת :הגעה למלון החל מהשעה  16:00וקבלת חדרים החל מהשעה ,18:00
פינוי בשבת עד .15:00
•רויאל גארדן :קבלת חדרים החל מהשעה  ,16:00עזיבה עד השעה  ,11:00למעט שבת עד
.14:00
•מצפה הימים :בימים א׳-ו׳ הגעה למלון החל מהשעה  13:00וקבלת חדרים החל מהשעה
 ,15:00פינוי עד  .12:00בשבת :הגעה למלון החל מהשעה  15:00וקבלת חדרים החל מהשעה
 .17:00פינוי בשבת עד .15:00
•ישרוטל אוריינט :ימים א'-ו' :הגעה למלון החל מהשעה  ,13:00קבלת חדרים החל מהשעה
 ,15:00פינוי חדרים עד השעה  .12:00שבת :הגעה למלון החל מהשעה  ,18:00קבלת חדרים
החל מהשעה  ,18:00פינוי חדרים עד השעה .14:00
•ישרוטל פאבליקה :קבלת חדרים החל מהשעה  ,15:00פינוי חדרים עד השעה .12:00

