אורח יקר,
ההנהלה והצוות שמחים מאוד לארח אתכם במלון לאונרדו לאורה ביץ' ספלאש ריזורט ובטוחים שתיהנו מחופשה מיוחדת ומענגת באי הקפריסאי המופלא.
אנו מאמינים כי האורחים שלנו צריכים ליהנות מכל הטוב שיש לנו להציע ,ולכן הכנו עבורכם חוברת זו ,המפרטת את כל המקומות ,המסעדות ,המתקנים
והשירותים שלנו הניתנים במסגרת חופשת הכל כלול.
אנו מאחלים לכם שהייה נעימה ביותר!
תוכן:
 .1עמדות מידע להזמנות ופרטים ()Info-Kiosk
 .2צמיד "הכל כלול" המאפשר כניסה למתקני המלון
 .3חבילות הכל כלול וחבילות הכל כלול אולטרה
 .4צמיד כניסה למבקרים מבחוץ
 .5מסעדות המלון
 .6מתחמי משקאות
 .7מועדון הילדים Leo’s Jungle Kingdom
 .8מועדון נוער Fusion
 .9מגלשת Funtasy
 .10קולנוע Lumiere
 .11חדרי בריחה
 .12פארק המים Splash
 .13ספא וחדר כושר Ocyan
 .14בידור ופעילויות
 .15חנויות המלון
 .16תחבורה
 .17מדיניות הכל כלול שלנו
 .18מפת המלון  /מיקום  /מידע כללי

 .1עמדת מידע דיגיטלית להזמנה ופרטים נוספים:
עמדת המידע של המלון זמינה לנוחות האורחים באזור הקבלה ,ותספק לכם את כל הפרטים על האטרקיות בסביבה ,האירועים המיוחדים שלנו ועל כל
הפעילויות שמחכות לכם באי הנפלא של קפריסין .הודות למערכת ההזמנות המשוכללת של עמדת המידע שלנו ,תוכלו גם להזמין שולחן למסעדת
הטברנה היוונית של מוריו ,או לבית ההמבורגר האמריקאי שלנו  -עד יומיים מראש.
עמדת המידע שלנו מספקת את השירותים הבאים:
•
•
•
•
•
•

מדיניות הכל כלול ומידע נוסף
תחבורה (לוחות זמנים של אוטובוסים
ומוניות)
מזג אוויר מקומי
מועדון לקוחות
מלונות לאונרדו נוספים
משוב

•
•
•
•
•
•
•
•

תוכנית בידור ופעילויות
מועדון ילדים
פעילויות לנוער
ספא
חתונות ואירועים
אתרים מומלצים
מדיה חברתית
אירועים

•
•
•
•
•
•
•
•

איך להשתמש בעמדת המידע שלנו
מפת המלון
מידע על מסעדות המלון והמשקאות
הזמנת מקומות למסעדות
הצעות מיוחדות
חדרים וסוויטות
שדרוג לחבילת הכל כלול אולטרה
פארק המים שלנו

כל המידע על מלון – גם בנייד שלכם ()Info-App
לנוחותכם ,כל המידע הדרוש על המלון נגיש גם במובייל באמצעות אפליקציית " "Info-Appשלנו .כל שעליכם לעשות הוא לסרוק את קוד  QRלמכשיר הנייד
ולקבל את כל המידע ישירות למכשיר בקלות ובמהירות
איך מזמינים מקום במסעדה?
בעמדת המידע שלנו ובאפליקציית המובייל תמצאו הסבר מפורט ופשוט להזמנת מקום במסעדה ,המופיע גם במדריך השירותים שלנו
.
הערה :ניתן לבטל הזמנת מקום במסעדה עד השעה  12:00בצהרים .ניתן להזמין מקומות מהיום להיום עד השעה 14:00

 .2צמיד"הכל כלול"
צמיד "הכל כלול" שלנו מאפשר לכם ליהנות מכל שפע המזון והמשקאות שיסופקו לכם במסגרת חבילת הנופש .הצמיד יונפק לכם עם ההגעה למלון ,ויש לענוד
אותו במשך כל ימי החופשה ,על מנת שהצוות שלנו יספק לכם את השירות המפנק לו אתם זכאים
צמידי "הכל כלול" שלנו מגיעים בצבעים שונים ,לפי המפורט:
 צמיד כחול כהה  :למבוגרים בתוכנית הכל כלול ,לשימוש בתחומי המלון (כולל פארק המים)
 צמיד תכלת :למבוגרים בתוכנית הכל כלול ,לשימוש בתחומי המלון (כולל פארק המים)
 צמיד ירוק::לילדים ונוער עד גיל  18בתוכנית הכל כלול ,לשימוש בתחומי המלון (כולל פארק המים)
 צמיד זהב :למבוגרים בתוכנית הכל כלול אולטרה ,לשימוש בתחומי המלון (כולל פארק המים)
בהתאם למדיניות שלנו ,צוות המלון לא יוכל להגיש משקאות אלכוהוליים לאורחים העונדים צמיד ירוק (ילדים ונוער).
כניסה למבקרים מבחוץ
עבור מבקרים מבחוץ (שאינם אורחי המלון) ,אנו מציעים לבחירה שתי אפשרויות כניסה למלון ושימוש במתקנים :כניסה לחצי יום (בשעות  )16:00-23:00או
כניסה ליום שלם (בשעות  .)10:00-23:00אנא צרו קשר עם דלפק הקבלה לקבלת פרטים נוספים.
 .3חבילות הכל כלול
הכל כלול
• מזנון עשיר ומגוון של ארוחות בוקר וצהריים במסעדת מארה ()Mare
• ארוחות ערב באחת מ 4-מסעדות מצויינות לבחירה" :איטליה הקטנה" ,הפתוחה לכל אורך היום ,בית ההמבורגר האמריקאי ,Burger-House
הטברנה היוונית  Mourayioומסעדת הבופה של המלון Blue Horizon
• מבחר גלידות מקומיות (מוגשות במסעדת  ,Mareמסעדת המלון  ,Blue Horizonבבית ההמבורגר האמריקאי  ,Burger-Houseובדוכן הגלידה
הנייד
• במיני-בר בחדר :בקבוק מים מינרליים עם ההגעה
• משקאות ,חטיפים ונשנושים בכל אחד מ 5-הברים של המלון
• מבחר משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ,בין השעות ( 10:00-23:00לא כולל משקאות פרימיום ומשקאות מיובאים)
• חטיפים מוגשים בין השעות  23:00-10:30בבר של פארק המים ,בבר הבריכה ובמסעדת איטליה הקטנה

חבילת הכל כלול אולטרה
שדרגו את חבילת הכל כלול שלכם לחבילת הפרימיום אולטרה שלנו עם צמיד הזהב וקבלו בנוסף:
• מבחר משקאות אלכוהוליים ממותגים (לא כולל מוצרי דה-לוקס)
• שתייה חופשית עד חצות
•  10%הנחה על טיפולי הספא
•  10%הנחה על חדרי הבריחה
הצעה מיוחדת 15 :יורו לאדם ליום (ההצעה תקפה לכל אורח מבוגר בחבילת הכל כלול).
למידע נוסף על מבצעים מיוחדים – פנו למחלקת קשרי האורחים שלנו
 .4כניסה ושימוש במתקני המלון למבקרים מבחוץ
מבקרים מבחוץ ,המעוניינים להיכנס למלון ,מוזמנים לבחור מבין החבילות הבאות:
 .1חבילת מזון ומשקאות ליום שלם ()10:00-23:00
חבילה זו תקפה ליום שלם וכוללת את שתי מסעדות הבופה המרכזיות ,חטיפים ומשקאות מקומיים.
•
•
•
•

מבוגרים 75 :יורו
ילדים בגילאי  50 :13-17יורו
ילדים בגילאי  35 :3-12יורו
תינוקות עד גיל שנתיים :חינם

 .2חבילת מזון ומשקאות לחצי יום ()16:00-23:00
חבילה זו תקפה לחצי יום וכוללת את שתי מסעדות הבופה המרכזיות ,חטיפים ומשקאות מקומיים ,בשעות שצויינו לעיל:
•
•
•
•

מבוגרים 55 :יורו
ילדים בגילאי  40 :13-17יורו
ילדים בגילאי  25 :3-12יורו
תינוקות עד גיל שנתיים :חינם

 .3כניסה לפארק המים SPLASH

• מבוגרים 15 :יורו
• ילדים 8 :יורו (עד גיל )12
.5

מתחמי המזון שלכם
מסעדת MARE
אחת המסעדות המרכזיות שלנו מציעה מזנון בינלאומי עשיר ועמדות בישול חי לארוחות בוקר וצהריים עם מבחר רחב של מנות בריאות ,מאכלים מקומיים
ומגוון מתאבנים עונתיים ,סלטים ,מנות עיקריות וקינוחים מרחבי העולם .מזנון הילדים שלנו עשיר בכל טוב ובפינת הטאבון יוצאים לחמים ,פסטות ופיצות
טריות ועסיסיות.
סוג השירות :בופה .שתייה מוגשת בעזרת המלצרים
אפשרויות ישיבה :בפנים או בחוץ
הזמנת מקומות :לא נדרש
שעות פעילות :ארוחות בוקר ;07:00-10:00 :ארוחות צהריים12:30-14:30 :
קוד לבוש:
 ניתן ללבוש מכנסיים קצרים ,חולצות טי-שירט ,סנדלים וכפכפים .נא להימנע מגופיות ללא שרוולים
 אורחים הלבושים בבגדי ים חייבים להיות יבשים ומכוסים
תנאים :כלול בחבילת "הכל כלול"
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם.
מסעדת BLUE HORIZON
המסעדה הראשית של המסעדה מציעה מסע גסטרונומי של טעמים מכל רחבי העולם ,עם מזנון בינלאומי הכולל עמדות בישול חי ,מבחר רחב של מוצרי
בריאות ,מאכלים מקומיים ,מתאבנים עונתיים ,סלטים ,מנות עיקריות ,קינוחים שונים מארבע יבשות ומזנון לילדים עשיר ומגוון
סוג השירות :בופה .שתייה מוגשת בעזרת המלצרים
אפשרויות ישיבה :בפנים או בחוץ
הזמנת מקומות :לא נדרש
שעות פעילות :ארוחות ערב מוקדמות למשפחות ;18:30-21:30 :ארוחות ערב19:00-21:30 :
קוד לבוש בשעות הערב:
 קז'ואל מכובד ,ניתן ללבוש מכנסיים קצרים מחוייטים
 נא להימנע מגופיות ללא שרוולים ,כפכפים ומכנסיים קצרים

תנאים :כלול בחבילת "הכל כלול"
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם.
הטברנה היוונית מוריו
הטברנה היוונית ממוקמת תחת כיפת השמיים ומשקיפה על הבריכה ועל הגנים הים התיכוניים היפים .הטברנה מציעה חוויה יוונית אותנטית עם ארוחת ערב
נדיבות ומלאות בטעמים עשירים וארומטיים .כל המנות עשויות מרכיבים מקומיים טריים ,וזה המקום המושלם ליהנות ממאכלים יווניים בסגנון מאזטים עם
מטבלים ,סלטים כפריים ,מבחר מנות עיקריות וממתקים מסורתיים .במהלך היום מציעה הטברנה מגוון חטיפים יווניים ונשנושים לארוחת צהריים קלילה ליד
הבריכה.
שעות היום:
סוג השירות :שירות דלפק .מנות יווניות
שעות פעילות10:30-17:00 :
קוד לבוש :מותר ללבוש בגדי ים ,בגדי ספורט וקז'ואל
משקאות :בבר הבריכה הסמוכה
שעות הערב:
סוג השירות :שירות מלצרים ,מבחר מנות מתפריט A’ la carte
אפשרויות ישיבה :בחוץ (תלוי במזג האוויר)
הזמנת מקומות :חובה ,באמצעות עמדות המידע שלנו
שעות פעילות19:00-21:30 :
קוד לבוש :ניתן להגיע בקזוא'ל ומכנסיים קצרים מחוייטים .נא להימנע מגופיות ללא שרוולים ,כפכפים ומכנסיים קצרים
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם
תנאים :כלול בחבילת "הכל כלול" לשימוש פעם אחת במהלך השהייה .אירוח נוסף בטברנה יגרור תשלום נוסף
מסעדת ""Burger-House
מסעדת " " Burger-Houseהאמריקאית שלנו מציעה תפריט מגוון הכולל מבחר סלטים ,המבורגרים עסיסיים ,גלידות ומילקשייקים .כל אלו מוגשים על קרע
מוזיקת רוקנ'רול וקאנטרי אמריקאי תוססת היוצרת אווירה חופשית ומשוחררת.
סוג השירות :שירות מלצרים ,מבחר מנות מתפריט A’ la carte
אפשרויות ישיבה :בפנים
הזמנת מקומות :חובה ,באמצעות עמדות המידע שלנו
שעות פעילות18:30-21:30 :

קוד לבוש :ניתן להגיע בקזוא'ל ומכנסיים קצרים מחוייטים .נא להימנע מגופיות ללא שרוולים ,כפכפים ומכנסיים קצרים
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,מיצים ,קפה ,תה ,שוקו חם ,מילקשייקים אמריקאיים
תנאים :כלול בחבילת "הכל כלול"
מסעדת איטליה הקטנה
מסעדת  Leonardo’s Little Italyמתמחה במטבח איטלקי משובח ,המתאים לארוחה משפחתית נהדרת .התפריט העשיר כולל מגוון מנות פתיחה ,סלטים
וכריכים ,כמו גם פיצות ,פסטות ,קינוחים מתוקים ומאפים .לצד אלו תוכלו ליהנות כאן ממבחר גדול של משקאות קפה ,מיצים ,משקאות קלים ובירה מקומית.
שעות היום:
סוג השירות :שירות דלפק .מנות איטלקיות
אפשרויות ישיבה :בפנים או בחוץ
הזמנת מקומות :לא נדרש
שעות פעילות11:00-19:00 :
קוד לבוש :ניתן להגיע בחולצות ומכנסיים קצרים ,סנדלים וכפכפים לארוחות בוקר וצהריים .נא להימנע מגופיות .אורחים הלבושים בבגדי ים חייבים להיות יבשים
ומכוסים
שעות הערב:
סוג השירות :שירות מלצרים ,מבחר מנות מתפריט A’ la carte
אפשרויות ישיבה :בפנים ובחוץ
הזמנת מקומות :לא נדרש
שעות פעילות( 19:00-21:30 :שירות מלצרים)( 19:00-23:00 ,מגוון נשנושים)
קוד לבוש :ניתן להגיע בקזוא'ל ומכנסיים קצרים מחוייטים .נא להימנע מגופיות ללא שרוולים ,כפכפים ומכנסיים קצרים
תנאים :כלול בחבילת "הכל כלול"
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם
שימו לב ,המנות שאתם מזמינים במסעדת איטליה הקטנה של לאונרדו ,ניתנות לאכילה בשטחי המסעדה הפנימים וחיצוניים בלבד
בר הבריכה Splash
בר הבריכה  Splash Snack-Barיפתח לכם את התיאבון בשעות היום והצהריים במגוון מנות מהירות המוגשות סביב הבריכה ופארק המים :המבורגרים,
נקניקיות ,פיצות ,כריכים ,צ'יפס ,סלטים ,משקאות קלים ואלכוהול מקומי.
סוג השירות :שירות דלפק .מנות קלות
שעות פעילות11:00-17:00 :

קוד לבוש :מותר ללבוש בגדי ים ,בגדי ספורט וקז'ואל
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם
שירות חדרים :זמין בין השעות  10:00ל ,22:00-בתשלום נוסף
תנאים :לא כלול בחבילות "הכל כלול"
 .6מקומות לשתות בהם
 Oceanלאונג' בר
 Oceanלאונג' בר של המלון יקבל את פניכם לאורך כל שעות היום והערב עם נופים עוצרי נשימה של הים ,הופעות חיות המתקיימות מספר פעמים בשבוע ומגוון
רחב של חטיפים ,נשנושים ומשקאות אלכוהוליים וקוקטיילים מתוחכמים שמכין צוות הברמנים המוכשר שלנו.
אפשרויות ישיבה :בפנים ובחוץ
שעות פעילות10:00-01:00 :
קוד לבוש בשעות היום :ניתן להגיע בחולצות טי ,סנדלים וכפכפים לארוחות בוקר וצהריים .נא להימנע מגופיות .אורחים הלבושים בבגדי ים חייבים להיות יבשים
ומכוסים
קוד לבוש בשעות הערב :ניתן להגיע בקזוא'ל ומכנסיים קצרים מחוייטים .נא להימנע מגופיות ללא שרוולים ,כפכפים ומכנסיים קצרים
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם ,המוגשים בין השעות 10:00-
( 23:00לא כולל משקאות פרימיום ומשקאות מיובאים)
מועדון כחול ()Club Blue
מועדון הלילה הנפלא של המלון  - Club Blue -פתוח מספר פעמים בשבוע ,ומזמין אתכם לסיים את היום עם מוזיקה תוססת ,מבחר משקאות משמחים ועיצוב
אופנתי נהדר .כל אלו יוצרים בילוי לילי מושלם באווירה ידידותית וחמה ,המתאימה גם למסיבות פרטיות ואירועים חגיגיים מיוחדים.
אפשרויות ישיבה :בפנים
שעות פעילות11:00-01:00 :
קוד לבוש :קזוא'ל ומכנסיים קצרים מחוייטים .נא להימנע מגופיות ללא שרוולים ,כפכפים ומכנסיים קצרים
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם( ,לא כולל משקאות פרימיום
ומשקאות מיובאים)
אירועים פרטיים :מועדון הלילה מזמין אתכם לקיים גם אירועים פרטיים חגיגיים ,מסיבות חתונה ,מסיבות רווקים או ערבי גיבוש
בר בריכה Thetis

בר  Thetisשוכן בלב בריכת השחייה עם צוות ברמנים אנרגטי שישמחו להכין לכם את הקוקטייל האהוב עליכם ,ולהגיש לכם מגוון נשנושים ,חטיפים ומשקאות
לבקשתכם.
שעות פעילות10:00-18:30 :
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם( ,לא כולל משקאות פרימיום
ומשקאות מיובאים)
קוד לבוש :מותר ללבוש בגדי ים ,בגדי ספורט וקז'ואל
שימו לב :המקום פתוח בחודשי הקיץ בלבד
לגונה בר
בבריכת המלון מחכה לכם  ,Lagoon Swim-up Barמציעה מבחר משקאות אהובים ,בזמן שאתם מתרעננים בבריכה או רובצים על מיטת השיזוף המפנקת.
שעות פעילות10:00-18:30 :
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם( ,לא כולל משקאות פרימיום
ומשקאות מיובאים)
קוד לבוש :מותר ללבוש בגדי ים ,בגדי ספורט וקז'ואל
שימו לב :המקום פתוח בחודשי הקיץ בלבד
בר המערה ()The Grotto Bar
בר המערה  Barשלנו מזמין אתכם ליהנות מהמשקה האהוב עליכם קרוב לחופי הים היפים ,תחת קרני השמש החמות.
שעות פעילות11:00-19:00 :
משקאות :משקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים ללא הגבלה ,כמו בירה מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ושוקו חם( ,לא כולל משקאות פרימיום
ומשקאות מיובאים)
קוד לבוש :מותר ללבוש בגדי ים ,בגדי ספורט וקז'ואל
שימו לב :המקום פתוח בחודשים יוני-ספטמבר

 .7מועדון הילדים ממלכת הג'ונגל של ליאו
לחופשה משפחתית נהדרת מחכות לכם שפע פעילויות נפלאות לילדים במלון לאונרדו לאורה ביץ' ספלאש ריזורט  .הילדים יתענגו כאן בבריכת הפעילות
המיוחדת שלנו .הם יכולים גם לפגוש חברים קטנים נוספים במועדון הילדים המצוייד והתוסס שלנו ,ממלכת הג'ונגל של ליאו ( Leo’s Jungle Kingdom,
 ,)Kids Clubהמציע שלל פעילויות בפנים ובחוץ וצוות אנרגטי ומנוסה שילהיב ויעסיק אותם מבוקר עד ערב .המועדון פתוח  6ימים בשבוע ,ומזמין ילדים
בגילאי  3-5ו 6-12-להצטרף למגוון התוכניות והפעילויות ,שלאחריהן יחכה להם בופה ארוחת ערב עשיר ומיוחד עבורם.

 .8מועדון הנוער FUSION
נקודת מפגש מלהיבה לבני נוער בגילאי  ,13-16עם גישה חופשית לאינטרנט ,משחקי מחשב אינטראקטיביים ושפע פעילויות מהנות בהדרכת צוות
המועדון האנרגטי שלנו
 .9ארקייד פנטזי ()FUNTASY ARCADE
אחד המרחבים המרתקים במלון מזמין גיימרים נלהבים ליהנות ממשחקי וידאו מאתגרים ומבדרים עם אינטרנט אלחוטי במהירות גבוהה ואפשרות לצבור
נקודות ולזכות בפרסים .הערה( :תשלום נוסף)
 .10קולנוע Lumiere
אוהבי תרבות יכולים ליהנות מחוויה של סרט בתיאטרון הנעים שלנו מספר פעמים בשבוע
 .11חדרי בריחה ()Escape rooms
חדרי בריחה שלנו יינעלו אתכם לשעה קלה בחלל סגור ויסחפו אתכם למשימות אינטראקטיביות בחדר נעול ,בו תצטרכו לעבוד בצוות ,לפענח צפנים
וקודים סודיים באמצעות רמזים מסתוריים ,כך שתוכלו לצאת מהחדר מהר ככל האפשר.
הערה :ייתכן שיחולו חיובים נוספים
 .12פארק המים שלנו ""Splash Water Park
על פני שטח עצום של  4750מ"ר ,מציע פארק המים המופלא מגוון מגלשות וממטרות מים מאתגרות ואטרקטיביות ,לצד בריכות שחייה המתאימות לכל
הגילאים .כל אלו יספקו חוויות רטובות ובלתי נשכחות לכל המשפחה
מגלשות עיקריות:
 מגלשה צפה ()Float Slide
 קערת טורנדו (מגיל  16ומעלה)
 בריכת גלים (נדרשת השגחת מבוגר)
הגבלת גובה :מינימום  1.20מטר
הגבלת משקל :מקסימום  100ק"ג
במיוחד עבור הקטנים:
• בריכת פעילות עם מספר מגלשות (עד גיל )12
• בריכת פעוטות (מתחת לגיל שנתיים)





מנהרת טייפון
מגלשת קמיקזה
מגלשת מרוצים ראש בראש

הערה :למען בטיחות האורחים ,הפארק לא פועל בתנאי מזג אוויר קשים ,כמו גשם או רוחות חזקות מאוד .צוות המצילים המוסמך יפקח על כל אורח ,ולכם נשאר
רק להקפיד על הוראות הבטיחות ליהנות
מתקני פארק המים
למנות קלות ,חטיפים וכיבוד קל ,מחכה לכם בפארק המים בר מושקע ומגוון המגיש כריכים קרים ,סלטים טריים ,ומשקאות קלים ואלכוהוליים מקומיים .כל אלו
ניתנים ללא תשלום עבור אורחים שרכשו את חבילת "הכל כלול".
שמשיה וכיסאות נוח ניתנים לשימוש חופשי וחינם
שעות פתיחה :פתוח מחודש מאי עד אוקטובר ,שבעה ימים בשבוע בין השעות .10:00-18:00
עבור הכניסה לפארק ייגבו התשלומים הבאים ,אלא אם היא כלולה בחבילה הכל כלול שלכם:
מבוגרים 15 :יורו לאדם ,ילדים (עד גיל  8 :)12יורו לילד

 .13ספא וחדר כושר Ocyan
ספא החדש והיוקרתי שלנו ,OCYAN SPA & FITNESS ,מתגאה במגוון טיפולים מפנקים תחת ידיהם של צוות מטפלים מקצועי ואדיב .הלקוחות שלנו
יכולים לבחור טיפול מתוף תפריט הטיפולים המגוון שלנו ,או לבחר בחבילות ספא מיוחדות ומותאמות אישית.
הספא וחדר הכושר של המלון כוללים:
 שמונה חדרי טיפולים חדר כושר סאונה חמה נפרדת לנשים ולגברים ,אמבט צמחים וג'קוזי סלון יופי ועיצוב שיער מתחם רגיעה חדרי הלבשהתפריט הטיפולים שלנו כולל מגוון עיסויים ,טיפולי פנים ,גוף ,יופי ,שיעורי יוגה ,עיצוב שיער והרזיה .צוות המטפלים שלנו ישמח לסייע לכם בבחירת הטיפול
המתאים לכם ביותר ולבנות יחד עם אתכם חבילת פינוק מושלמת לרגיעה ,הרזייה ,אנטיאייג'ינג או פינוק כללי.
14.

 .15בידור ופעילויות
כשהשמש שוקעת באופק ,האמפיתיאטרון המעוצב שלנו הפוך למתחם בילוי תוסס ואנגרטי עם תוכנית בידור עשירה הכוללת מופעי מחול יווניים
וקפריסאים ,מופעי קברט שבועיים ,תחרויות ואירועים מהנים אחרים עם מוזיקה חיה מספר פעמים בשבוע.




בידור












ספורט:
שיעור צלילה אחד בבריכה
ביליארד ומשחקי וידאו שונים (בתשלום
נוסף)
השכרת אופניים (בתשלום נוסף)










טניס
חדר כושר
ג'קוזי
סאונה (בתשלום נוסף)
אקווה אירובי
יוגה
פילאטיס
פולו מים









מגרשי ספורט רב תחומי
(תשלום נוסף כשהמגרש מואר)
טניס שולחן
חץ וקשת
כדורעף
חיצים
קערות צרפתיות
לוח Shuffle

תוכנית בידור מגוונת בשעות היום והערב למבוגרים על ידי צוות הבידור הרב-לשוני שלנו בין השעות 10:00-23:00
תוכנית בידור מגוונת בשעות היום והערב לילדים בגילאי  4-12על ידי צוות הבידור הרב-לשוני שלנו בין השעות 10:00-23:00
תוכנית ערב עם מופעים ומוזיקה חיה  /משחקים
מבחר מוזיקה חיה של  DJמקומיים (מספר ערבים בשבוע)
קריוקי
בינגו
חידונים
מתקני ספורט בקרבת מקום (בתשלום נוסף):
גולף בעל  9גומות
מטווח
ספורט ימי

 .16חנויות
תכשיטים ,חנות ממתקים וחנות מזכרות
 .17תחבורה

ממש מחוץ למלון יש יש תחנת אוטובוס הלקוחת לכל היעדים המרכזיים באיזור  -חוף מפרץ אלמוגים ,נמל פאפוס ,מרכז העיר ,אתרים ארכיאולוגיים
וקניון .שירותי מוניות זמינים גם הם באמצעות דלפק הקבלה של המלון ,שם ניתן גם לבצע השכרת רכב
 .18מדיניות "הכל כלול" ומידע שימושי
 עישון מותר רק באזורים החיצוניים המיועדים לכך.
 יש לענוד בכל ימי החופשה את צמיד ה"כל כלול" ,כך שהצוות שלנו ישרת אתכם ראוי ויספק לכם את כל מה שמגיע לכם.
 מצרכי מזון ומשקאות מיועדים לצריכה באיזור מסעדות המלון בלבד.
 כל המשקאות הכלולים מוגשים בכוסות בין השעות  10:00ל 23:00-ואינם כוללים משקאות מיובאים ומשקאות פרימיום.
 לאחר השעה  ,23:00כל הזמנת משקאות תחוייב במחירי המלון.
 משקאות שאינם כלולים בחבילת "הכל כלול" יחוייבו במחירי המלון.
 למעו הסדר הטוב ,אנו מגישים משקה אחד לאדם בכל הזמנה .לאחר שסיים את המשקה הנוכחי  -נשמח להגיש משקה נוסף.
 מסעדות מגישות מבחר משקאות ללא הגבלה :משקאות אלכוהוליים מקומיים ,בירות מחבית ,יין ,משקאות קלים ,מיצים ,קפה ,תה ,שוקו חם.
 קודי הלבוש חלים על כל מסעדות המלון ושטחיו השונים
 אסור להתהלך בשטחי המלון רטובים ויחפים.
 מבקרים מבחוץ ,שאינם אורחי המלון ,חייבים להירשם בדלפק הקבלה ולרכוש כרטיס יומי ,אחרת המלון שומר לעצמו את הזכות לחייב את המבקר ו/או
לא לספק עבורו שירותים שונים
 אלכוהול מוגש רק לאורחים מעל גיל .18
 הצוות רשאי להפסיק את אספקת האלכוהול לאורחים שיכורים .במקרה זה יוצעו משקאות אחרים שאינם אלכוהוליים.
 הצ'ק אין למלון הינו בשעה  12:00בצהריים ,חדר שמירת המזוודות זמין לכם תמיד על בסיס מקום פנוי .ניתן לארגן צ'ק-אאוט מאוחר תמורת תשלום ועל
בסיס מקום פנוי.
 המלון אינו לוקח על עצמו כל אחריות על חפצים אישיים ,כסף או פריטים אחרים שאבדו .עבור מציאת פריטים אבודים  -נא בררו בדלפק הקבלה.
 שחיית לילה אינה מותרת.
 בחניון המלון אין שמירה ,ולכן רצוי שלא להשאיר חפצים במקומות גלויים ברכב ,ולוודא שהוא נעול .הנהלת המלון אינה אחראית על אובדן פריטים אישיים
או כספים.
 אורחים השוהים על בסיס חבילת "הכל כלול" זכאים למזנון ארוחת בוקר ,מזנון ארוחת צהריים ,מזנון ארוחת ערב ,חטיפים ,משקאות אלכוהוליים
מקומיים ,משקאות קלים ,בירה מחבית (לא בקבוקים) וגלידות.
 נשמח אם תוכלו לשמור על שקט במסדרונות המלון לאחר השעה  ,23:00מתוך התחשבות באורחים אחרים.
 בטיחות :הכניסה למלון בבגדים רטובים אסורה על מנת למנוע החלקה או תאונה .למען בטיחותכם ,כלי זכוכית וחרסינה אסורים לשימוש בשטחי הבריכה,
אך ניתן להשתמש בכוסות וצלחות פלסטיק .הינכם מתבקשים להשאיר את דלתות החירום סגורות היטב בכל עת .המלון לא יהיה אחראי לתביעות בגין

פציעות או לנזקים שייגרמו בנסיבות כאלה .אנא אל תאפשרו לילדים להשתמש במעליות ללא ליווי של מבוגרים .אין להשתמש במעלית במקרה של
שריפה .המלון לא יהיה אחראי לתביעות בגין פציעות או לנזקים שייגרמו בנסיבות כאלה.
 אש :במקרה של שריפה ,אנא הודיעו מייד לקבלה בחיוג  .0לקבלת יציאות חירום ,עיינו בהוראות הנמצאות בחלק האחורי של דלת חדר השינה ופעלו
בהתאם .אין להשתמש במעליות במקרים אלו .מטפי כיבוי אש ניתן למצוא בכל קומה .במקרה שיש לפנות את המלון ,נקודת המפגש היא הדרך שלפני
הדגלים .הישארו רגוע .סגרו את דלת המרפסת ואת חדר השינה .אל תיקחו אתכם תיקים וחפצים אישיים.
 מסיבות אסתטיות ,אנא הימנעו מלתלות מגבות רטובות או בגדים על מעקות המרפסות
 חיות מחמד :אנחנו אוהבים בעלי חיים ,אבל לא יכולים לאפשר להם להיכנס למלון מתוך כבוד והתחשבות באורחים אחרים.
 אין להשאיר פריטי לבוש או חפצים אחרים על מיטות השיזוף לל השגחה .צוות המלון רשאי לקחת אותם במידת הצורך בכל זמן נתון.
 ניתן לקבל מגבות בריכה ממרכז הספא על ידי הצגת כרטיס המגבות אותו קיבלתם עם הגעתכם בדלפק הקבלה .מגבות ניתן להחליף פעמיים בשבוע .עם
עזיבתכם ,אנא החזירו את המגבות למרכז הספא ,שם תקבלו בחזרה את כרטיס המגבות שלכם כדי להשיבו אל דלפק הקבלה .אי ביצוע פעולה זו יגרום
לחיוב אוטומטי של המגבות .האורחים מתבקשים להימנע משימוש במגבות אמבטיה מחוץ לחדר.
 אנו מכבדים את כרטיסי האשראי  MasterCardוVisa-
הערה :לקבלת מידע נוסף עיינו במדריך הנמצא בחדר ,היעזרו בעמדת המידע שלנו ,וכמובן פנו בכל עת למחלקת קשרי האורחים או לדלפק הקבלה.
.
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מפת המלון :
 .1כניסה
 .2קבלה

מיקום



 20ק"מ משדה התעופה פאפוס
תחנת אוטובוס מול המלון




 5ק"מ למתחם הקניות במרכז פאפוס
 7ק"מ מחוף האלמוגים ()Coral Bay

