מידע ומחירים לאורחים
באתר קיימות מספר אפשרויות לינה:
מתחם אוהלים אינדיאנים:
באתר  18אוהלים אינדיאנים ,באוהלים יש תאורה ,שטיחים ומזרנים
(ללא מזגן ושקעי חשמל) .מדשאה ,מנגלים ,שולחנות וכיסאות.
לכל שני אוהלים יחידת שירותים ומקלחת פרטית.
מחיר הלינה ₪ 110 -לאדם .יכול להכיל עד  10איש (מינימום לתשלום לפי  4איש)..
מתחם קבוצתי:
אוהלים מונגולים קבוצתיים -באתר  3אוהלים מונגולים לקבוצות ,ממוזגים עם תאורה ,ושקעי חשמל,
מזרנים על גבי רצפת עץ מוגבהת מהקרקע ב 4-5מדרגות .
מחיר הלינה ₪ 100 -לאדם .יכול להכיל עד  30איש (מינימום  15איש)..
סככת עץ מקורה (סוכה על בסיס עץ ,סגורה ומקורה)– מבנה העץ מחולק על ידי מחיצת עץ
האוהל ממוזג עם תאורה ,ושקעי חשמל ,ומזרנים על גבי מחצלות על הקרקע,
מחיר הלינה –  ₪ 80לאדם .חצי מהאוהל יכול להכיל עד  20איש (מינימום  10אנשים).
במתחם הקבוצתי שרותים ומקלחות ציבוריים ,מדשאה ,מנגלים ,שולחנות פיקניק ,ומקרר ליד המתחם (המטבחון
הציבורי משותף למתחם האינדיאני במרחק של כ 50-מטר מהמתחם הקבוצתי)
אפשרויות מפנקות יותר:
צימרים -באתר  2צימרים ממוזגים ובהם  2חדרים  ,2+3ואפשרות לספה נפתחת בסלון ל 2-ילדים נוספים,
בחדרים יש פינת קפה,טלויזיה ,מקרר ,מיקרוגל ,מצעים ,מגבות ,שירותים ואמבטיה.
המחיר ללילה :זוג (שניים ראשונים בחדר) ₪ 450
מבוגר נוסף ₪135
ילד נוסף (בגילאי ₪115 -)2-12
המחיר כולל ארוחת בוקר.
מינימום לצימר– ₪ 680
חופשים ושבתות -תוספת של  ₪100לכל הצימר.
*בעונה -מינימום  2לילות
אוהלים מונגולים מפוארים -באתר  3אוהלים מונגולים מפוארים ממוזגים באוהלים מיטה זוגית ,ואפשרות ל-
 2מיטות נוספות ,באוהלים יש פינת קפה ,טלויזיה ,מקרר ,מיקרוגל ,מצעים ומגבות.
יחידת שירותים ומקלחת פרטית צמודה ומחוץ לאוהל ,וג'קוזי משותף ל 3-האוהלים,תחת כיפת השמים.
המחיר ללילה :זוג (שניים ראשונים בחדר) ₪ 600
מבוגר נוסף ₪150
ילד נוסף (בגילאי ₪135 -)2-12
המחיר כולל ארוחת בוקר.
מינימום לאוהל מונגולי מפואר– ₪ 600
חופשים ושבתות -תוספת של  ₪100לכל האוהל.
*בעונה -מינימום  2לילות






התשלום בכפר מגיל שנתיים.
קיימת אפשרות להשכרת מצעים ,בהזמנה מראש ,בתוספת של  ₪ 25לסט
וכן האפשרות להזמין ארוחת בוקר במחיר של ₪ 60 -למבוגר ₪ 35 ,לילד (בגילאי )2-12
בכפר ישנו מטבחון ציבורי להתארגנות עצמאית של האורחים -במטבחון -כיריים (גז) ,מקררים,
מיקרוגל ,מיחם למים חמים ,כיורים ,שולחן עבודה ומים קרים לשתייה.
בימי שישי-שבת וחג אין להשמיע מוזיקה!! וביום חול לא יאוחר משעה . 22:30
אמצ"ש -כניסה מהשעה  14:00ועזיבה עד  10:30שבת -העזיבה במוצ"ש (חג עד )11:00



 כל יציאה וכניסה לכפר בימי שבת וחג הינה בדרך עפר נוחה לכל רכב (לא כביש)
* בעת ההזמנה ימסרו פרטי כרטיס האשראי של המזמין ,והתשלום ייגבה יום לפני ההגעה.
* במקרה של ביטול עד  14ימים מיום ההגעה –לא יגבה ביטול ,לאחר מכן תחל גבייה עפ"י מדרגות.

להזמנות ופרטים נוספים ניתן להתקשר למשרד בטלפון  04-6762151בין השעות 9:00-15:00
לתשומת לב – במקום מתקבלים כל אמצעי התשלום ,למעט אמריקן אקספרס.

בקרו אותנו באתר www.tipi.co.il

