
לו"ז יום ראשון
10:00                        שמירת חפצים ויציאה לפעילות משפחתית אחה"צ

Stay inn שוברים במתנה ** בהגעה לדלפק הקבלה במלון                                   
                                   גן החיות התנכ"י | אקווריום | הגן הבוטני | עיר דוד | אטרקציות נוספות *

15:00                        צ'ק אין קבלת חדרים במלון Stay inn רח' קינג ג'ורג' 21 ירושלים 
20:00 - 18:00          ערב איטלקי של פיצות ופוקאצ'ות אפויות במקום

20:00                        הקרנת סרט ילדים על מסך ענק 
Happy Hour            20:00-21:00 חגיגי 50% על כל הבר 

                                  *   חניה חינם לאורחי המלון בחניון שמאי 10
                                  ** השוברים ניתנים למימוש בהזמנה מראש (דף הסבר מצורף באתר)

 

לו"ז יום שני
08:00-10:00            ארוחת בוקר          

11:00-14:00            מתחם מתנפחים על גג המלון
Jerusalem's food & culture tour            13:00-16:00 דרך המלון בעלות של 150 ₪ לאדם **

18:00-20:00            ערב בשרים בניצוחו של שף המלון
20:00                        הקרנת סרט ילדים על מסך ענק 

Happy Hour            20:00-21:00 חגיגי 50% על כל הבר
21:00-22:30            להקה במופע טברנה ירושלמי אוזו ומפיות באוויר!

** הסיור כולל: סדנת טעימות יין וגבינות | ג'חנון בר | חומוס עם סיפור קסום | קינוחים ועוד.
    סיור חווייתי ומעשיר בפינותיה המסתוריות של ירושלים עם מדריכה מוסמכת.

לו"ז יום שלישי 
08:00-10:00            ארוחת בוקר | צ'ק אאוט עד השעה 11:00

 

Sunday till Tuesday  ראשון עד שלישי

054-9574668
mati@hellojeruz.co.il

* הפעילויות תתקיימנה בהתאם לתקנות והגבלות משרד הבריאות

hellojeruz.co.il



לו"ז יום שלישי 
10:00                        שמירת חפצים ויציאה לפעילות משפחתית אחה"צ

Stay inn שוברים במתנה ** בהגעה לדלפק הקבלה במלון                                   
                                   גן החיות התנכ"י | אקווריום | הגן הבוטני | עיר דוד | אטרקציות נוספות *

15:00                         צ'ק אין קבלת חדרים במלון Stay inn רח' קינג ג'ורג' 21 ירושלים 
20:00 - 18:00           ערב איטלקי של פיצות ופוקאצ'ות אפויות במקום

20:00                         הקרנת סרט ילדים על מסך ענק 
Happy Hour            20:00-21:00 חגיגי 50% על כל הבר 

                                   *   חניה חינם לאורחי המלון בחניון שמאי 10
                                   ** השוברים ניתנים למימוש בהזמנה מראש (דף הסבר מצורף באתר)

לו"ז יום רביעי
08:00-10:00             ארוחת בוקר         

11:00-14:00             מתחם מתנפחים על גג המלון
Jerusalem's food & culture tour             13:00-16:00 דרך המלון בעלות של 150 ₪ לאדם **

18:00-20:00             ערב בשרים בניצוחו של שף המלון
20:00                         הקרנת סרט ילדים על מסך ענק 

Happy Hour             20:00-21:00 חגיגי 50% על כל הבר
21:00-22:30             להקה במופע טברנה ירושלמי אוזו ומפיות באוויר!

** הסיור כולל: סדנת טעימות יין וגבינות | ג'חנון בר | חומוס עם סיפור קסום | קינוחים ועוד.
    סיור חווייתי ומעשיר בפינותיה המסתוריות של ירושלים עם מדריכה מוסמכת.

לו"ז יום חמישי
08:00-10:00             ארוחת בוקר  | צ'ק אאוט עד השעה 11:00

 

Tuesday till Thursday   שלשי עד חמישי

* הפעילויות תתקיימנה בהתאם לתקנות והגבלות משרד הבריאות

054-9574668
mati@hellojeruz.co.il hellojeruz.co.il



לו"ז יום חמישי
10:00                         שמירת חפצים ויציאה לפעילות משפחתית אחה"צ

Stay inn שוברים במתנה ** בהגעה לדלפק הקבלה במלון                                   
                                    גן החיות התנכ"י | אקווריום | הגן הבוטני | עיר דוד | אטרקציות נוספות *

15:00                         צ'ק אין קבלת חדרים במלון Stay inn רח' קינג ג'ורג' 21 ירושלים 
20:00 - 18:00           ערב איטלקי של פיצות ופוקאצ'ות אפויות במקום

20:00                         הקרנת סרט ילדים על מסך ענק 
Happy Hour            20:00-21:00 חגיגי 50% על כל הבר 

                                   *   חניה חינם לאורחי המלון בחניון שמאי 10
                                   ** השוברים ניתנים למימוש בהזמנה מראש (דף הסבר מצורף באתר)

לו"ז יום שישי
08:00-10:00             ארוחת בוקר

Jerusalem's food & culture tour             11:30-14:30 דרך המלון בעלות של 150 ₪ לאדם **
15:30-17:00             להקה במופע טברנה ירושלמי אוזו ומפיות באוויר!

18:30-20:30             ארוחת ערב שישי

** הסיור כולל: סדנת טעימות יין וגבינות | ג'חנון בר | חומוס עם סיפור קסום | קינוחים ועוד.
סיור חווייתי ומעשיר בפינותיה המסתוריות של ירושלים עם מדריכה מוסמכת.

לו"ז יום שבת
08:00-10:00             ארוחת בוקר | צ'ק אאוט עד השעה 11:00                                         

                                          > תינתן האפשרות לצ'ק אאוט מאוחר במוצ"ש בתוספת תשלום של 45 ₪ לחדר.
11:00-14:00             מתחם מתנפחים על גג המלון

* הפעילויות תתקיימנה בהתאם לתקנות והגבלות משרד הבריאות

Thursday till Saturday   חמישי עד שבת

054-9574668
mati@hellojeruz.co.il hellojeruz.co.il


