
 תקנון

 : ים  בת סוויט לאונרדו

 :הספא מתקני

 :הכוללים הספא למתקני חופשית גישה כולל האירוח ים בת סוויט  לאונרדו  ShareSpa-ב

 מיטות , נדנדות, דושים, זוגיות זרמים אמבטיות הכולל ביופיו מרהיב חיצוני דק-דשא מתחם

 יבשה מסאונה תהנו הפנימי הספא במתחם בנוסף .ושמשיות ישיבה מרבצי , זולות, שיזוף

 . ועוגיות קרה שתיה, חמה שתיה, חופשי יין, מהחבית חופשית בירה הכוללת המתנה ופינת

 .הספא במתחם לשימוש ספא וכפכפי  מחלוק נהנים הספא אורחי בנוסף

 .הספא מול תשלום בתוספת המלון לבריכת מכניסה להנות ניתן הקיץ בעונת

 :סייגים

 9:00-21:00 'ה-' א:  בימים  למימוש  •

 9:00-19:00 בשעות דיי  וולנטיין האהבה  חג ,  ושבת '  ו  בימי   לממש  ניתן •

 הספא  מול לתשלום   לאדם  ₪ 50 של בתוספת  •

 073-7947940 /  *8921: בטלפון  מראש  בתיאום •

 הטיפול  מועד לפני לפחות   דקות 30 להגיע  יש •

 ומעלה  18  מגיל הספא  למתחם  הכניסה •

 עגלות  או  תינוקות ,  ים ילד בליווי  למתחם   להכנס ניתן  לא •

 בלבד   זוגיים  בחדרים  יתבצע  העיסוי •

 www.sharespa.co.ilלפרטים נוספים באתר הרשת:   •

   (18-32  שבועות בין   נעשה)  הריון / קצוות  / משולב /קלאסי - שוודי   העיסויים מבין  לבחירה •

 : אביב תל אורכידאה

 :הספא מתקני

 מתנהה ופינת יבשה לסאונה חופשית גישה כולל האירוח אביב תל אורכידאה ShareSpa-ב

 . ועוגיות קרה שתיה, חמה שתיה, חופשי  יין הכוללת

 .הספא במתחם לשימוש ספא וכפכפי  מחלוק נהנים הספא אורחי בנוסף

 .הספא מול תשלום בתוספת המלון לבריכת מכניסה להנות ניתן קיץה בעונת

 :סייגים

 9:00-21:00' ה-' א:  בימים  למימוש  •

 9:00-19:00 בשעות דיי  וולנטיין האהבה  חג ,  ושבת '  ו  בימי   לממש  ניתן •

 הספא  מול לתשלום   לאדם  ₪ 50 של בתוספת  •

 073-7947940 /  *8921: בטלפון  מראש  בתיאום •

 הטיפול  מועד לפני לפחות   דקות 30 להגיע  יש •

 ומעלה  18  מגיל הספא  למתחם  הכניסה •

 עגלות  או  תינוקות ,  ילדים  בליווי  למתחם   להכנס ניתן  לא •

 הספא מול  תשלום  בתוספת זוגי  בחדר  לשדרג   ניתן, בלבד  יחידים  בחדרים  יתבצע  העיסוי •

 www.sharespa.co.ilלפרטים נוספים באתר הרשת:   •

   (18-32  שבועות בין   נעשה)  הריון / קצוות  / משולב /קלאסי - שוודי   העיסויים מבין  לבחירה •



 :אביב תל  ארט  לאונרדו

 :הספא מתקני

 המתנה ופינת יבשה לסאונה חופשית גישה כולל האירוח אביב תל  ארט לאונרדו  ShareSpa-ב

 . ועוגיות קרה שתיה, חמה שתיה, חופשי  יין הכוללת

 .הספא במתחם לשימוש ספא וכפכפי  מחלוק נהנים הספא אורחי בנוסף

 .הספא מול תשלום בתוספת המלון לבריכת מכניסה להנות ניתן הקיץ בעונת

 :סייגים

 9:00-21:00' ה-' א:  בימים  למימוש  •

 9:00-19:00 בשעות דיי  וולנטיין האהבה  חג ,  ושבת '  ו  בימי   לממש  ניתן •

 הספא  מול לתשלום   לאדם  ₪ 50 של בתוספת  •

 073-7947940 /  *8921: בטלפון  מראש  בתיאום •

 הטיפול  מועד לפני לפחות   דקות 30 להגיע  יש •

 ומעלה  18  מגיל הספא  למתחם  הכניסה •

 עגלות  או  תינוקות ,  ילדים  בליווי  למתחם   להכנס ניתן  לא •

 בלבד   זוגיים  בחדרים  יתבצע  העיסוי •

 www.sharespa.co.ilלפרטים נוספים באתר הרשת:   •

   (18-32  שבועות בין   נעשה)  הריון / קצוות  / משולב /קלאסי - שוודי   העיסויים מבין  לבחירה •

 

 : אביב תל  האוס  בכר

 :הספא מתקני

  יין הכולל המלון לטרקלין חופשית גישה כולל האירוח אביב תל האוס בכר ShareSpa-ב

 . ועוגיות קרה  שתיה, חמה שתיה, חופשי

 .הספא במתחם לשימוש ספא וכפכפי  מחלוק נהנים הספא אורחי בנוסף

 :סייגים

 9:00-21:00' ה-' א:  בימים  למימוש  •

 9:00-19:00 בשעות דיי  וולנטיין האהבה  חג ,  ושבת '  ו  בימי   לממש  ניתן •

 הספא  מול לתשלום   לאדם  ₪ 50 של בתוספת  •

 073-7947940 /  *8921: בטלפון  מראש  בתיאום •

 הטיפול  מועד לפני לפחות   דקות 30 להגיע  יש •

 ומעלה  18  מגיל הספא  למתחם  הכניסה •

 עגלות  או  תינוקות ,  ילדים  בליווי  למתחם   להכנס ניתן  לא •

 הספא  וזמינות לתפוסת  בהתאם הלקוח לבקשת יחידים   או  זוגיים  בחדרים  בצעית  העיסוי •

 www.sharespa.co.ilלפרטים נוספים באתר הרשת:   •

   (18-32  שבועות בין   נעשה)  הריון / קצוות  / משולב /קלאסי - שוודי   העיסויים מבין  לבחירה •

 

 

 



 : חיפה כרמל  דן

 :הספא מתקני

 ופינת יבשה וסאונה טורקי לחמאם חופשית גישה כולל האירוח חיפה כרמל דן ShareSpa-ב

 . ועוגיות קרה שתיה, חמה שתיה,  חופשי יין הכוללת המתנה

 .הספא במתחם לשימוש ספא וכפכפי  מחלוק נהנים הספא אורחי בנוסף

 .הספא מול תשלום בתוספת המלון לבריכת מכניסה להנות ניתן הקיץ בעונת

 

 :סייגים

 9:00-21:00' ה-' א:  בימים  למימוש  •

 9:00-19:00 בשעות דיי  וולנטיין האהבה  חג ,  ושבת '  ו  בימי   לממש  ניתן •

 הספא  מול לתשלום   לאדם  ₪ 50 של בתוספת  •

 073-7947940 /  *8921: בטלפון  מראש  בתיאום •

 הטיפול  מועד לפני לפחות   דקות 30 להגיע  יש •

 ומעלה  18  מגיל הספא  למתחם  הכניסה •

 עגלות  או  תינוקות ,  ילדים  בליווי  למתחם   להכנס ניתן  לא •

 הספא  וזמינות לתפוסת  בהתאם הלקוח  לבקשת   יחידים או  זוגיים  ם  בחדרי  יתבצע  העיסוי •

 www.sharespa.co.ilלפרטים נוספים באתר הרשת:   •

   (18-32  שבועות בין   נעשה)  הריון / קצוות  / משולב /קלאסי - שוודי   העיסויים מבין  לבחירה •

 

 : אילת ביץ קורל  יו

 :הספא מתקני

 השנה כל פעילה) המלון לבריכת חופשית גישה כולל האירוח אילת ביץ קורל יו -ShareSpa-ב

  יין הכוללת המתנה ופינת יבשה לסאונה, (המלון דעת ושיקול  האוויר מזג לתנאי בהתאם

 . ועוגיות קרה  שתיה, חמה שתיה, חופשי

 .הספא במתחם לשימוש ספא וכפכפי  מחלוק נהנים הספא אורחי בנוסף

 :סייגים

 10:00-20:00' ה-' א:  בימים  למימוש  •

 10:00-18:00 בשעות דיי  וולנטיין האהבה  חג ,  ושבת '  ו  בימי   לממש  ניתן •

 הספא  מול לתשלום   לאדם  ₪ 40 של בתוספת  •

 073-7947940 /  *8921: בטלפון  מראש  בתיאום •

 הטיפול  מועד לפני לפחות   דקות 30 להגיע  יש •

 ומעלה  18  מגיל הספא  למתחם  ניסההכ •

 עגלות  או  תינוקות ,  ילדים  בליווי  למתחם   להכנס ניתן  לא •

 הספא  וזמינות לתפוסת  בהתאם הלקוח לבקשת יחידים   או  זוגיים  בחדרים  יתבצע  העיסוי •

 www.sharespa.co.ilלפרטים נוספים באתר הרשת:   •

   (18-32  שבועות בין   נעשה)  הריון / קצוות  / משולב /קלאסי - שוודי   העיסויים מבין  לבחירה •


