" צלילי מדבר " מלון בוטיק-
והבית של השירה הישראלית...
מלון "צלילי מדבר" שם לו למטרה להאדיר את הזמר העברי .כל חדרי המלון הם
על שם יוצר או מבצע בזמר העברי .בתוך החדר פסנתר המנגן את יצירותיו של
האומן וספר משיריו.
במלון מתקיימים ערבי שירה בציבור המוקדשים בכל פעם לנושא אחר.
"סופשבוע ישראלי" בואו ליהנות ממועדון זמר ומשירי ארץ ישראל
היפה והטובה ,מאוכל טוב ,וטיול מודרך.

 9/9שירי נעמי שמר
 16/9התחדשות-וזוהי רק ההתחלה
 23/9שנה טובה -חגיגת זמר עברי
 30/9שירי אהוד מנור
 7/10שיר סובב עולם
 21/10שירי נורית הירש
 28/10הלהקות חוזרות
 4/11משירי יהורם גאון
 11/11שירי אהבה ויין
 25/11טובים השניים-שירי צמדים
 2/12שירי אהוד מנור
 9/12שירי יורם טהרלב
 16/12שירי אריק איינשטיין ושלמה ארצי
 30/12שירי נעמי שמר
•
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•
•
•
•
•

הגעה בשעות הצהריים.
פינוק במועדון הבריאות הכול :סאונה יבשה ,סאונה רטובה וג'קוזי.
קבלת שבת בשירה וניגון וארוחת ערב חגיגית.
ערב של שירים וסיפורים בפטיו ע"ש נעמי שמר
לרשותכם שתייה חמה ,עוגה ויין משובח לחיים טובים ושמחים.
ארוחת בוקר מפנקת בחדר האוכל.
בשבילי הנגב  -יציאה לטיול מכוניות פרטיות עם מורה דרך.
קבלת חדרים מהשעה  ,15:00עזיבה עד  11:00או עד היציאה לטיול.

המחיר  ₪ 1200לזוג
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ,ולראותכם בין אורחינו 08-6556811

" צלילי מדבר " מלון בוטיק -והבית של השירה הישראלית...
מלון "צלילי מדבר" שם לו למטרה להאדיר את הזמר העברי .כל חדרי המלון הם
על שם יוצר או מבצע בזמר העברי .בתוך החדר פסנתר המנגן את יצירותיו של
האומן וספר משיריו.
במלון מתקיימים ערבי שירה בציבור המוקדשים בכל פעם לנושא אחר.
יום שלישי "פעמיים כי טוב"  -בואו ליהנות ממועדון זמר ומשירי
ארץ ישראל היפה והטובה ,מאוכל טוב ,וטיול מודרך.
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שירי אהוד מנור –  ₪ 1000לזוג
זמר אהבה לים  ₪ 1000 -לזוג
שירי נחום היימן
טובים השניים-שירי צמדים
קום והתהלך בארץ
קום והתהלך בארץ
שירים בניחוח צרפתי
זמר אהבה לים
תחת שמי מוסקבה
שירי נעמי שמר
שירי משוררים
אהוד מנור
שירי קובי אשרת
שירי רחוב
שירי אהבה ויין
הלהקות הצבאיות
שיר סובב עולם

הגעה בשעות הצהריים.
פינוק במועדון הבריאות הכול :סאונה יבשה ,סאונה רטובה וג'קוזי.
מנוחה וארוחת ערב חגיגית.
ערב של שירים וסיפורים בפטיו ע"ש נעמי שמר
לרשותכם שתייה חמה ,עוגה ויין משובח לחיים טובים ושמחים.
ארוחת בוקר מפנקת בחדר האוכל.
בשבילי הנגב  -יציאה לטיול מכוניות פרטיות עם מורה דרך.
קבלת חדרים מהשעה  ,15:00עזיבה עד  11:00או עד היציאה לטיול.

המחיר  ₪ 1100לזוג
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ,ולראותכם בין אורחינו 08-6556811

