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 Residence Brides les Bains מלון דירות 

  2014חורף   סקיחבילות
  : המחירים כוללים

  לליוןטיסה ישירה  .1
 )כולל ניקיון סופי(בכפר נופש על בסיס לינה בלבד  לילות 7 .2
 .החלפה במהלך השהות כרוכה בתשלום נוסף. מגבות /  המחיר כולל סט אחד לאדם של מצעים–מצעים ומגבות  .3
  חניה בכפר הנופש  .4
  .כולל ביטוח ביטול השתתפות עצמית רכב ימי 7 .5

   Hקבוצה רכב : נוסעים 5  עד2
  מיניואן:   נוסעים6-7

 C רכבים קבוצה 2 – נוסעים ומעלה 8

  

 
 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
בתפוסה 
 זוגית

   

 

11-Jan 898€  - - - - 

18-Jan 924€  - - - - 

25-Jan 924€  - - - - 

1-Feb 963€  - - - - 

8-Feb 975€  - - - - 

15-Mar 975€  - - - - 

22-Mar 963€  - - - - 

29-Mar 924€  - - - - 

 דירת נופש סטודיו 
 ) ר" מ24(פשים  נו2עד 

 S2  קוד דירה

סלון עם ספה נפתחת למיטה 
 .זוגית

 ..חדר רחצה

5 -Apr 963€  - - - - 

  

 
 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
בתפוסה 
 זוגית

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה3

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה4

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה5  

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה6

11-Jan 904€  775€  699€  - - 

18-Jan 929€  790€  721€  - - 

25-Jan 929€  790€  721€  - - 

1-Feb 969€  817€  741€  - - 

8-Feb 981€  825€  747€  - - 

15-Mar 981€  825€  747€  - - 

22-Mar 969€  817€  741€  - - 

29-Mar 929€  790€  721€  - - 

 

  דירת נופש סטודיו 
   )ר" מ28( נופשים 4 עד 

 S4  קוד דירה

סלון עם ספה נפתחת למיטה 
 זוגית

 .*פינת נישה עם מיטת קומותיים

 חדר רחצה

5 -Apr 969€  817€  741€  - - 

 
  

 
 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
בתפוסה 
 זוגית

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה3

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה4

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה5  

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה6

11-Jan 986€  829€  750€  699€  699€  

18-Jan 1,026€  855€  769€  718€  714€  

25-Jan 1,026€  855€  769€  718€  714€  

1-Feb 1,087€  896€  800€  743€  734€  

8-Feb 1,107€  909€  810€  751€  741€  

15-Mar 1,107€  909€  810€  751€  741€  

22-Mar 1,087€  896€  800€  743€  734€  

29-Mar 1,026€  855€  769€  718€  714€  

סלון + נישה + דירת חדר שינה 
   נופשים 6עד 
  )ר" מ55(

 26K  קוד דירה

סלון עם ספה נפתחת למיטה 
 .זוגית

 .*פינת נישה עם מיטת קומותיים

 .חדר שינה עם מיטה זוגית 1

 .חדר רחצה

 .מקלחת נוספת

 5 -Apr 1,087€  896€  800€  743€  734€  
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 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה4

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה5

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה6

מחיר לאדם 
 בתפוסה של 

  בדירה7

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה8

11-Jan 753€  705€  702€  675€  649€  

18-Jan 774€  722€  717€  688€  663€  

25-Jan 774€  722€  717€  688€  663€  

1-Feb 806€  747€  738€  706€  679€  

8-Feb 816€  755€  744€  711€  684€  

15-Mar 816€  755€  744€  711€  684€  

22-Mar 806€  747€  738€  706€  679€  

29-Mar 774€  722€  717€  688€  663€  

+  נישות 2+ דירת חדר שינה 
  סלון 

   )ר" מ60( נופשים 8 עד 
 28K  קוד דירה

סלון עם ספה נפתחת למיטה 
 .זוגית

 .*פינת נישה עם מיטת קומותיים

 .חדר שינה עם מיטה זוגית 1

נישה נוספת עם מיטת 
 .*קומותיים

 .חדר רחצה

  Apr 806€  747€  738€  706€  679€- 5 .מקלחת נוספת

  

 

   אנא פנו אלינו טלפונית או באמצעות מייל-) ללא טיסות( והזמנת לינה בלבד למחירים
  
  


