
Hotel Aro Palace
 הינמור ,בושארב Eroilor Boulevard Nr 27 - 29, 500030:תבותכ
40268478800+ :ןופלט
GPS: N 045° 38.719, E 25° 35.455-ל תוטנידרואוק

ריחמ

₪ 1,934ךרעב
 םירדח 2
ריחמהמ 9 % לש רועישב מ''עמ
ריחמהמ 1 % לש רועישב ינוריע סמ
0 €תויורשפא

  ןיווט רדח
 .םישנא 2 'סקמ -ל / Osher Partok Rheinisch:חרואה םש
 .רקוב תחורא ללוכ רדחה ריחמ:תוחוראה תינכות
 • ררקמ • הצחר קולח • תספרמ • רעיש שבימ • ריוא גוזימ • ןופלט • היזיוולט • תפסכ • רב-ינימ
 • םיפכפכ • ףתושמ םיתורש רדח • הצחר רדח • םיתורש רדח • םניח הצחר ירצומ • הבישי תניפ
 תרומת םיעצמ/תובגמ • המכשה תוריש • ףונ • ריקל ריקמ חיטש • תחלקמ וא טבמא • םילבכ יצורע
םיעצמ • תובגמ • ףסונ םולשת
 (בחור מ''ס 90-130) דיחי תוטימ :תו/הטימה לדוג

967 ₪ € 240
 רדח
.ריחמב ה/לולכ ריחמהמ % 9 לש רועישב מ''עמ
.ריחמב ה/לולכ ריחמהמ % 1 לש רועישב ינוריע סמ

 : שארמ םולשת
 הנמזהה לש אלמה ריחמב שארמ וביוחת םתא ,הנמזהה עוציב רחאל

240 € :לוטיבה תולע
 .םולשת אלל וז הנמזה לטבל ןתינ אל

  ןיווט רדח
 .םישנא 2 'סקמ -ל / Eran rheinisch:חרואה םש
 .רקוב תחורא ללוכ רדחה ריחמ:תוחוראה תינכות
 • ררקמ • הצחר קולח • תספרמ • רעיש שבימ • ריוא גוזימ • ןופלט • היזיוולט • תפסכ • רב-ינימ
 • םיפכפכ • ףתושמ םיתורש רדח • הצחר רדח • םיתורש רדח • םניח הצחר ירצומ • הבישי תניפ
 תרומת םיעצמ/תובגמ • המכשה תוריש • ףונ • ריקל ריקמ חיטש • תחלקמ וא טבמא • םילבכ יצורע
םיעצמ • תובגמ • ףסונ םולשת
 (בחור מ''ס 90-130) דיחי תוטימ :תו/הטימה לדוג

967 ₪ € 240
 רדח
.ריחמב ה/לולכ ריחמהמ % 9 לש רועישב מ''עמ
.ריחמב ה/לולכ ריחמהמ % 1 לש רועישב ינוריע סמ

 : שארמ םולשת
 הנמזהה לש אלמה ריחמב שארמ וביוחת םתא ,הנמזהה עוציב רחאל

240 € :לוטיבה תולע
 .םולשת אלל וז הנמזה לטבל ןתינ אל

הנמזה רושיא
7632 :ידוס דוק   1482.555.601 :הנמזה רפסמ

23ןיא-ק'צ
רבמצד ישישםוי

 העשהמ לחה 
15:30

26טואא-ק'צ
רבמצד ינשםוי

12:30 העשה דע 

3תוליל/2םירדח

 בושח עדימ 
 .ןולמה לש ןיפילחה רעשב שמתשמ חוריאה םוקמ יכ בל ומיש .ןיפילחה ירעש לשב םירדחה יריחמב םילדבה ונכתיי יכ בל ומיש
 .הנמזהה רפסמ תא גיצהל חרואה לע ,הנמזהה רושיא יבג לע רוקמב ןיוצש הזמ הנוש חרואה לש ומשו הדימב יכ בל ומיש אנא
 .הנמזהה עוציב רחאל תע לכב ,םכלש יארשאה סיטרכ תא שארמ רשאל יושע ןולמה יכ בל ומיש אנא

 ןולמה תוינידמ 
םיחרואל היינח .םוי לכל EUR 6 לש ריחמב הנמזהב ךרוצ ןיא - רתאב תירשפא תיטרפ הינח•
טנרטניא םניחב ןולמה יבחר לכב ןימז יטוחלא טנרטניא רוביח•

 תודחוימ תושקב 
“Upper-storey room request: this booker requests upper-storey room)s( - based on availabilityWe need that the two rooms will be next to each other We need bath tab and near the elevator )my wife is handicapped( in a high floor and we need a parking place”

 .ףסכ םיכסוח םתאש ךכ ,םניחב דימת םה Booking.com יתוריש לכ .הנמזה תולמע אלל .יארשא סיטרכ תועצמאב םכתנמזה תא םתחטבה
.ןולמה ידי לע הבגי םולשתה : 'ןיווט רדח' .תחטבומ םכתנמזה ,םירקמה לכב - ןולמב םולשת תובגל וא םכלש יארשאה סיטרכ תא שארמ רשאל יושע ןולמה םימייוסמ םירקמב .םימי 1-2-כ ךותב םכלש יארשאה סיטרכ תא רשאי ןולמה

Maestro ,דראקרטסאמ / וריא ,הזיו ,סרפסקא ןקירמא :ןולמה לע תולבוקמה םולשתה יכרד

:תועצמאב ןיילנוא םכלש הנמזהה תא לטבל וא תונשל ,ןייעל דימת ולכות your.booking.com
Hotel Aro Palace םע רשק רוציל ולכות ,הז חוריא םוקמל הרושקה הלאש לכ רובע 40268478800+ :ןופלטב תורישי
:הממיב תועש 24 םכתושרל םידמוע ונא ,ןופלטה תועצמאב רשק ונתיא ורצ וא 2739 3320 20 44+ :הינמורמ וא ל"וחמ036 213 1809
 .םולשת אלל וניהו יאפוריאה דוחיאה תונידמ בורב שימש הז רפסמ .הפוחד האופר יתורישל וא שאה יבכמל ,הרטשמל 112 וגייח ,השפוחה ןמזב םוריח בצמ לש הרקמב .םכתוחיטב איה ונלש תיזכרמה הגאדה

 רושיא תא לבקל ידכ וישכע וקרס
 !םכלש ןופלטה רישכמל הנמזהה
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 ליימיאב רושיאה תא וקדיב אנא םיפסונ םיטרפל .Hotel Aro Palace-ל העגהה תעב ןיא-ק'צה עוציבל םכתא שמשל הלוכי איה .םכתנמזה לע רתויב בושחה עדימה תא הליכמ רושיאה לש וזה תספדומה הסרגה 
 .osheran@013.net-ל חלשנש
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