
 וחוגגים את יום הנישואין בצפון –בוחרים מהשגרה 
  דמות שמהווים אלו  ולחנך.   ולאהוב  ולדאוג  לפרנס  כדי ידיים בשתי  קשה עבדו שלכם,  המשפחה את שהקימו האנשים

  לעצור רוצה המשפחה מבני אחד  כל, נישואים  יום חוגגים  וסבתא סבא כאשר במשפחה. והנינים  הנכדים לכל  למופת

  נשכחת  ובלתי פעמית  חד  הזדמנות  היא זו  למשפחה. אתכם  שהפך  המיוחד  היום  את  איתם ולחגוג  אחד   לרגע

  בהם.   לבלות  אוהבים   הכי  שאתם במקומות   גם  אבל  עליכם. ביותר  האהובים  האנשים עם  ביחד לחופש  לצאת 

  מקום לכם  יש   אם  בוודאי הנישואין,  יום את  וסבתא  לסבא  לחגוג   המושלם המקום  להיות  יכולים  בצפון מלונות 

 .ושקטה רגועה לחופשה  לצאת לעצמכם  להרשות  יכולים  ואתם המשפחה, בני  כל על מועדף 

 מוכנים להפתיע את סבא וסבתא?
הזמנה של מלונות בצפון דווקא לאירוע מיוחד ומרגש כל כך כמו יום הנישואין של סבא וסבתא, יכולה להיות  

ה שבגללה אתם מבקשים להגיע לצפון ביחד עם  הפתעה של ממש. כאשר עובדי בית המלון ישמעו על הסיב 

כל המשפחה, סביר מאוד להניח שהם ינסו לעשות את כל המאמצים על מנת להפתיע את סבא וסבתא ביחד  

איתכם לתכנן לפרטי פרטים את כל סוף השבוע. החל בעיצוב חדר השינה ועד ליצירת ארוחת ערב עם כל  

ים הם מלונות שמבינים את החשיבות של ההשקעה בפרטים  המאכלים הכי אהובים עליכם, מלונות יוקרתי 

 .הקטנים. כך שזאת תהיה דרך מעולה להפתיע את סבא וסבתא, וליהנות מחופשה מפנקת במלון יוקרתי

 הוא הדובדבן שבקצפת  –הטיול באיזור הצפון 
ואתם רוצים לנצל את הזמן כמו   מגשי פירות תם הזמנוהייתם במסעדות ו  אם כבר יצא לכם לצאת לטיול בצפון

לתכנן סיור באתרים המעניינים והמיוחדים ביותר בקרבת בית המלון שלכם. יש כל כך  שצריך, אז למה שלא  

הרבה אפשרויות וכל כך הרבה נקודות בילוי ותצפית באזור הצפון, ולכל אחד מבני המשפחה אפשר למצוא  

את המסלול שמתאים לו. יש מי שיעדיפו לצאת למסלול הליכה עם מים באחד מהנחלים הקרובים, ויש מי  

יבקשו לעלות על טרקטורון ולצאת לטיול שטח מלא אקסטרים. כל האופציות נמצאות במרחק נגיעה מכאן  ש

 .ואתם רק צריכים לבחור איך לשלב את האטרקציות בלוח הזמנים של החופש 
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