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$DN2$המספקת$DN2$הזיתיםהרושם,לידלהגיעכיצדהצעות
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פוגשהבנויהשטחבומקוםבמצפה־רמון,

מקום30בלוטליבאחרונההקימהפראי,נוף

לתר־במובהקהפונהוידידותי,קטןאירוח

מילאים.

$TS1$.לתרמילאים$TS1$

$DN2$.לתרמילאים$DN2$שלהמיקוםבמקום.בחרהסתםלא
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מהיאחזותצמחאשרהמושב,שלההיסטוריה
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$DN2$הגסטהאוס$DN2$המו־העשירההבוקרלארוחתמוזמנים

גשת

$TS1$המוגשת$TS1$

$DN2$המוגשת$DN2$האינטימי,האוכלבחדרהצימריםלאורחי

הלינה.ממחירכמחציתלהםתעלהשזואלא

שקל100בדורמיטורימיטהמחירים:

)המשל־לישראלים116לתיירים,ללילה

מים

$TS1$המשלמים($TS1$

$DN2$המשלמים($DN2$,)טלפון:שקל.50בוקרארוחתמע״מ

3600396-40

www.seaofgalileeguesthouse.com

יריחו,ורדמהיישובאורוןוגריאיריסגם

אירוחיחידותעםירוקה״״ארץאתהמפעילים

כדאיהעסקאתלמקסםשכדיהבינומאובזרות,

פינו־מחפששאינואחר,לקהלגםלפנותלהם

קים.

$TS1$.פינוקים$TS1$

$DN2$.פינוקים$DN2$להכילשיכולהאכסנייהיחידתהוסיפוהם

עםמטבחוןומקלחת,שירותיםכוללאיש,

ומזגן.קפה,ופינתמקרר

המדברביןהדק־אמצעשלנו״המיקום

קומראןמערותגדי,עיןהמלח,ליםוקרובלים,

אוהביאורחיםלפההביאתמידוירושלים

פתיחת״בעקבותמספרים.הםומדבר״,שקט

מארצותתייריםיותרהגיעוהחדשה,היחידה

רחוקות".

ליש־116לתייר,למיטהשקל100מחירים:

ראלים.

$TS1$.לישראלים$TS1$

$DN2$.לישראלים$DN2$2545ב־מראש()בתיאוםבוקרארוחת

9951499-20טל׳:שקל.

הנועראכסניות

בתוקףדיין

בארץהפרטיותהאכסניותשרובבעוד

לפעולממשיכותהחדשה,ברשתמאוגדות

הכפוףאנ״א,בארגוןנועראכסניות20כ־כאן

זולה,לינהמציעותאלוגםהחינור.למשרד

מיועדותארלזוגות,נאיםחדריםגםולעתים

זוגאותיירותלמידים.נוערלקבוצותבעיקרן

עצמולמצואעלולמהןלאחתשיגיעישראלי

הפ־שבאכסניותבעודספר,ביתתלמידימוקף

רטיות

$TS1$הפרטיות$TS1$

$DN2$הפרטיות$DN2$כמוהו.תייריםימצאהוא

UlUmu'^'JmTStBffmff^&TnnnrBJSfr
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