
יוון והאיים

לחלום, להתרגש וליהנות . . .
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יוון לנוסע העצמאי
תכניות הפאזל היווני – לרשותכם מסלולים יפהפיים ואתם תבחרו ותצאו 
לטיול מיוחד וחוויתי | חופשות המשלבות פעילות בטבע - בטיילת אקטיבי 
| טיולי 3 דורות ובר/בת מצווה . . . למשפחה שחולמת לחוות ביוון שבוע 

קסום . . .
 

טיילת טרוול ליוון משווקת מגוון מלונות בצפון ודרום יוון ובאיים
מלונות בוטיק | נופש כפרי | מלונות אותנטיים |  5* - 6* מעוצבים ומפוארים 

ביותר | ‘הכל כלול’ לחופשה משפחתית מגבשת.
 

מאורגן ומיוחד
טיולים גיאוגרפיים במבחר מסלולים ברחבי יוון | סיורי מוזיקה יוונית | 

נשים מטיילות ביוון.
 

משפחה נוסעת ליוון 
אין כמו לצאת וליהנות עם הילדים בכל הגילאים בחופשה ביוון ובאיים !

הטיסה קצרה וטיילת מזמינה אתכם למבחר מלונות המתאימים במיוחד 
למשפחה שלכם.

 

טיולי נשים ליוון
מגיע לך ליהנות מהנופים היפהפיים, האוויר והאווירה המשוחררת והמיוחדת, 

ולזכות בתחושה של כח, אנרגיות והעצמה נשית. 
לבחירתכם טיול מאורגן לנשים | טיול נשים בנהיגה עצמית -

כל אישה היא עולם ומלואו . . .

 

חופשות וטיולי תמריץ
רוצים לתגמל את המנהלים והעובדים שלכם בנופש יוקרתי, סדנאות 
והרצאות באווירה ייחודית, בילויים בטברנה, פעילויות אקסטרים וספורט, 
טיולי ג’יפים בהרים, ארוחות בעיירות דייגים, חוויה מרתקת בנופיה עוצרי 

הנשימה של יוון . . . לחוויה שתגבש ותעשה את העבודה !

מה בטיילת ?

    www.tayelet.co.il        info@tayelet.co.il        03-6795100        המלאכה 3, ת”א

מוקד חרום
 

24 שעות ביממה מוקד מאויש לפתרון בעיה או תקלה ! 

טל’ - 03-6795100  
השאירו פרטים מלאים ברגע היווצרות בעיה 

ואנו נפעל במקצועיות 
כדי שתמשיכו להנות מחופשתכם ! 

רודוס

כרתים

סנטוריני

חבל מאני

קוס

מיקונוס

קמנה וורלה

מוננבסיה

האי ספצה

אתונה

מטאורה
יואנינה

קורפו

קסטוריה

מפלי אדסה

סלוניקי

חלקידיקי

אולימפוס

אוויה
דלפי

ארטא

פיליון

קלמטה

נפליון

אולימפיה

מפרץ קורינטוס

זקינטוס
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תוכן עניינים

    www.tayelet.co.il        info@tayelet.co.il        03-6795100        המלאכה 3, ת”א

מגלשות 
מים

בריכהקלאב
פרטית

מתאיםהכל כלול
לזוגות

מתאים
למשפחות

וילות
וסוויטות

על גבעהספא
)מדרגות(

WI-FI טיילת
גולד קלאב

CLUB
GOLD

אתונה והריבירה עמ’ 4-12 / עמ’ 64

סלוניקי   עמ’ 22-25

רודוס   עמ’ 48-52

יוון לנוסע העצמאי   עמ’ 58-61

הפלופונז והאי ספצה   עמ’ 13-18

חלקידיקי   עמ’ 26-31

קוס   עמ’ 53-55

טיולים גיאוגרפיים   עמ’ 62-63

מרכז יוון   עמ’ 19-21

כרתים   עמ’ 32-47

מיקונוס / סנטוריני   עמ’ 56-57

מזרח רחוק   עמ’ 66-67

www.tayelet.co.il  :חובה לקרוא תנאים ואחריות פרטים מלאים באתר
מבחר מלונות נוספים בחוברת הדיגיטלית באתר טיילת !

הזמנה אצל סוכני הנסיעות המורשים • כל התמונות בחוברת להמחשה בלבד
חלק מהשרותים במלונות כרוכים בתשלום והפעלתם נתונה לשיקול דעתו של כל המלון.

מקרא
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אתונה והריביירה

אתונה התוססת והמרתקת, היא עיר מהנה לביקור. הכיכרות, המדרחוב התוסס ארמו, לחווית קניות. אוכל יווני פשוט וטעים, 
ברים ובתי קפה, בילוי ערב בטברנה עם מוסיקה יוונית, מועדונים קטנים ואותנטיים.

הביקור באקרופוליס ובמוזיאון שלידו הינם חוויה לכל הגילאים, השיטוט בין סימטאות הפלאקה, עלייה לליקביטוס, החלפת 
המשמרות, המוזיאונים המרתקים שמציעה העיר - כל אלו ימלאו את השהייה באתונה וישאירו עוד הרבה לפעם הבאה !

ניתן ומומלץ לצאת לריביירה של אתונה, במרחק של כשעה נסיעה וליהנות מנופש יוקרתי נפלא. אפשר לטייל באזור בטיול 
של יום, או לצאת לשייט של יום לשלושת האיים הסרוניים.

.חרוצים לדעת עוד?   נשמח להתאים לכם את חופשת החלומות.
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מלון אלקטרה פאלאס ממוקם במרכז הפלאקה ומול האקרופוליס, במרחק הליכה ממרבית 
האטרקציות המרכזיות של העיר אתונה.  

המלון מציע שירות אישי וארוחת בוקר איכותית. מרפסתמסעדת הגורמה משקיפה ישירות על 
האקרופוליס, 

על גג המלון בריכה מקסימה. 

איזור המלון: פלאקה, אתונה.

ELECTRA PALACE
DLX  5

אתונה
והריביירה

GOLD
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במיקום נוח בלב אתונה, מתהדר לו מלון הילטון אתונה. 
במלון חדרים מפוארים, בחלקם עם נוף של האקרופוליס. המלון ממוקם בקרבת גלריות 
ומוזיאונים, אולם הקונצרטים של אתונה ורובע הקניות קולונאקי, באזור מרכזי ושקט, קרוב למטרו.
במלון בריכת שחייה, בר גלאקסי הפופולרי הנמצא בקומה העליונה ומשקיף על האקרופוליס, 

מסעדות מהמובחרות באתונה והבראנץ העשיר ביותר בעיר.

אזור המלון: תחנה אחת מכיכר סינטגמה, אתונה.

במרכז אתונה, בלב ליבה של העיר, מלון איכותי המאפשר ליהנות ממרכז העיר אתונה.
במלון חדרים נעימים ומאובזרים, מסעדה, בית קפה, פינת אינטרנט זמינה.

המלון ממוקם סמוך לבניין הפרלמנט ולרחוב הקניות ארמו. 
מלון אידיאלי לשוהים בעיר אתונה לחופשת סופשבוע.

אזור המלון: כיכר סינטגמה, אתונה.

HILTON ATHENS
DLX  5

NJV 
ATHENS PLAZA

DLX  5

אתונה
והריביירה

GOLD



7   טיילת טרוול - תיירות בוטיק ליוון    ט03-6795100

.GRECOTEL מלון חדיש בעיצוב מודרני מרשת
משלב בעיצוב החדרים והמלון ציורי גרפיטי, דמויות צבעוניות )ספיידרמן, דרדסים, בת הים, באטמן 

ועוד...( ולצידם חדרים בלבן בוהק, המקנים יופי ואלגנטיות.
במלון חדרי סטנדרט, גרפיטי, פרמיום, חדרי משפחה, לופטים, סוויטות בעיצוב ארט שיק.

במלון WI-FI, חדר כושר, מסעדה לארוחות הבוקר ולארוחות גורמה.

אזור המלון: מרכז אתונה.

PALLAS ATHENA
DLX  5

אתונה
והריביירה

GOLD
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מלון 5 כוכבים הממוקם בלב אתונה, בכיכר סינטגמה, מרכז הבילויים והקניות של 
אתונה. מבנה המלון שהוקם כארמון, הפך עם השנים למלון. איזור הפלאקה והקניות 
נמצא במרחק דקות הליכה. ממרפסת גג המלון היפיפייה נשקף נוף פנורמי על 

האקרופוליס. 
המלון מתאים לזוגות, אנשי עסקים וחופשות רומנטיות.

אזור המלון: כיכר סינטגמה, אתונה. 

מלון פאר יוקרתי ואלגנטי במיקום המרכזי ביותר, בכיכר סינטגמה.
נוף העיר והאקרופוליס הנשקפים מגג המלון ועיצוב המלון מקנים למקום את 

צביונו המיוחד. 
במלון חדרים קלאסיים, מסעדות, ברים, בריכה חיצונית ופנימית, ספא, חדר כושר.

מבנה המלון שהוקם כארמון, הפך עם השנים למלון איכותי.

אזור המלון: כיכר סינטגמה, אתונה.

KING GEORGE
A LUXURY COLLECTION HOTEL   

DLX  5

HOTEL GRANDE BRETAGNE
A LUXURY COLLECTION HOTEL   

DLX  5+

אתונה
והריביירה

GOLD

GOLD
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המלון נמצא במרחק הליכה קצר מהאקרופוליס, באזור הציורי פלאקה.
החדרים המפוארים משקיפים אל עבר מקדש זאוס, או לגן.

במלון בריכה, המסעדה בקומה השביעית מגישה ארוחות בוקר ומאכלים מסורתיים 
ונהנית מנופו של האקרופוליס.

איזור המלון: סמוך לפלאקה, אתונה.

מלון מודרני ומפואר, הממוקם בעיירה לוטראקי, כשעה נסיעה מאתונה. 
המלון ממוקם על חוף הים ומאפשר מגוון טיולים לתעלת קורינטוס, הערים נפליון 

ודלפי ועיירת הספא לוטראקי, הידועה במעיינות המים המינרלים שלה.
במלון חדרי אקזקיוטיב וחדרי דלקס עם נוף לים, מגוון מסעדות, ברים, ספא עם 

בריכה פנימית וחיצונית, ספורט ימי, בידור ופעילויות לילדים.
המלון צמוד לקזינו לוטרקי, הגדול ביוון.

אזור המלון: לוטרקי.

ROYAL OLYMPIC
DLX  5

CLUB HOTEL 
CASINO LOUTRAKI

DLX  5

אתונה
והריביירה
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המלון מציע חופשה מרגיעה באווירה קלאסית, נוף יפהפה, חדרי סוויטה אלגנטיים, 
ספא, בריכה, חוף ים, טניס, פעילויות ספורט, שרות מוקפד, לחופשה, ירח דבש 

ופגישות עסקים.

אזור המלון: הריביירה של אתונה.

מלון אריון מעוצב באופן ייחודי ומבטיח חופשה איכותית ונעימה, שתשאיר לכם 
טעם של עוד. בריכה, חוף ים ומסעדות

במלון חדרים מפוארים, סוויטות וחדרי בונגלו מפוארים ביותר.

אזור המלון: הריביירה של אתונה.

THE WESTIN 
ATHENS

DLX  5

ARION 
RESORT & SPA

DLX  5

אתונה
והריביירה

באזור האלגנטי בריביירה של אתונה, ממוקמים על פנינסולה שני המלונות היוקרתיים, בקרבת אזור הקניות היוקרתי של 
ווליאגמני וגליפדה. בחצי האי מספר חופי רחצה המאפשרים פרטיות רבה, בריכות שחיה וספא.

GOLD

GOLD
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מלון נופש, ממוקם לשפת הים האגאי, אל מול מקדש פוסיידון.
במלון בונגלו איכותיים, ווילות, חלקן עם בריכה פרטית, 2 רצועות חוף, בריכת מי ים, ג’קוזי, 
בריכת ילדים, פעילויות טניס וספורט, ספא לטיפולים בסגנון הודי, מסעדות )בסגנון אסיאתי, 
גורמה, דגים וגריל(, Wi Fi בשטחי המלון, פעילות לילדים ולנוער, אפשרות למנחת מסוק, שייט 

ביאכטה ועוד.

אזור המלון: כף סוניון, הריביירה של אתונה. 

מלון בוטיק איכותי בווליאגמני היוקרתית שבאזור הריביירה של אתונה, כחצי שעה מהעיר 
אתונה. אווירת המלון ועיצובו הרענן, השרות האיכותי והמטבח המקומי, מקנים לחופשה במלון 

בוטיק זה תחושת חוויה מיוחדת.
במלון מורגש האיזון בין עיצוב דקור יוקרתי, לאווירת טבע ים תיכונית.

החדרים מרווחים, חלקם פונים אל חוף הים. חוף רחצה במרחק 200 מטר, בריכה, חדר כושר, 
אינטרנט, צמחיה ים תיכונית עשירה.

אזור המלון: ווליאגמני, הריביירה של אתונה.

CAPE SOUNIO
GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT

DLX  5

THE MARGI
DLX  5

אתונה
והריביירה

GOLD
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מלון דלקס יוקרתי, הנמצא על חצי האי לגוניסי, ממלונות הפאר המיוחדים והמעוצבים ביותר 
באירופה, כ- 45  דקות נסיעה מאתונה, מתאים לחופשה חווייתית עם מיטב הפינוקים, בסטנדרטים 

הגבוהים ביותר.
במלון מסעדות יוקרה, ברים, חוף ים חולי, מגרש משחקים לילדים, טניס, ספורט ימי, צלילה, מיני 

גולף, בריכות שחיה מקורות וחיצוניות, חדר כושר על החוף, ספא גדול.
החדרים מעוצבים בסגנון מרהיב יוצא דופן ביופיו, חדרים עם בריכות פרטיות מחוממות. 

חדרי הבונגלו הטרנדיים ביותר ביוון, נפלא !

מיקום: לגוניסי.

GRAND RESORT 
LAGONISSI

DLX  5

אתונה
והריביירה

6 דירוג טיילת 

GOLD
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הפלופונז והאי ספצה

הביקור בחצי האי שהפך לאי עם חציבת תעלת קורינטוס, מעביר אותנו בזמן לערש התרבות. אתרי טבע מגוונים, צוקים 
ומצודות עתיקות, המסעדות הקטנות והביתיות לאורך הדרך, עיירות דייגים וחבלי ארץ סודיים, שאינם על מפת התיירות 

ונשמח להכיר לכם אותם. 

נשמח לתכנן לכם מסלול לנוסע העצמאי, המותאם באופן אישי לחלומות שלכם !

שה בלבד    ט.ל.ח
של המלון בלבד  התמונות בחוברת להמח

שיקול דעתו 
שלום והפעלתם נתונה ל

שרותים במלונות כרוכים בת
חלק מה

לוטרקי

קלמטה
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מלון הידרה ביץ’ שוכן על חוף הים וכולל מרכז ספא ובריכה מקסימה, עם נוף 
של האי הידרה. החדרים והבונגלוס מעוצבים בסגנון מודרני ונפתחים למרפסת 
מרוהטת עם נוף לגינה או להרים. הספא משתרע על שטח נרחב ובו חמאם תורכי 

ואפשרויות לטיפולים מגוונים.

אזור המלון: מול האי הידרה, פלופונז. 

מלון 5* מרשת ALDEMAR, לחופשה משפחתית. במלון חוף ים שחולו זהוב, טניס, 
ספורט ימי, מיני קלאב לילדים, מסעדות במבחר טעמים למעט המסעדה הראשית 

בהגשה עצמית, 42 בריכות מים מתוקים ובריכות לילדים.
במלון סוגי חדרים מגוונים בבניין הראשי, חדרי בונגלו וסוויטות, הפונים לגנים, 

לים ולבריכות. 

מיקום: אזור אולימפיה, פלופונז.

BARCELO HYDRA 
BEACH RESORT

+4    ריזורט 

הכל כלול !

OLYMPIAN VILLAGE
   5

הכל כלול !

הפלופונז
והאי ספצה
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ריזורט למשפחות, חדרי דלקס מעוצבים בטוב טעם, חדרים צמודי קרקע עם בריכות 
פרטיות, מסעדות וברים, ספרייה, אזורי מנוחה והתרגעות אל מול הנוף היפה. מנוחה 
משולבת בפעילויות ספורט ומבחר פעילויות לילדים, המאפשרים חופשה חוויתית.

WESTIN HOTEL & RESORT
DLX  5

אווירה יוקרתית ונינוחה, סוויטות ווילות עם בריכות פרטיות, ארוחות גורמה מהמטבח 
האתני והמסורתי, מזון אורגני מקומי, ברים מרעננים. THE ROMANOS 

A LUXURY COLLECTION RESORT
DLX  5+

הפלופונז
והאי ספצה

COSTA NAVARINO מקבץ מלונות מרהיב בו המסורתיות נפגשת עם האיכות. במקום מרכז ספא 
וגולף ומבחר פעילויות וחוויות למבוגרים וילדים כאחד. טיולי צפייה בציפורים הנודדות, חוויית ייצור שמן הזית ובייצור 

משקה האלים, אורחי שני המלונות נהנים מהמסעדות ומפארק המים היפה. 

אזור המלון: מערב הפלופונז.
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המלון היפהפה לחופשה נפלאה ממוקם באי ספצה, בבניין עתיק הנראה כארמון, סמוך לפלופונז 
היפה, כשעתיים הפלגה מאתונה. הגישה לפלופונז ולאיים נוספים קלה יחסית ומאפשרת טיולים 

יפים באזור.
במלון סוויטות וחדרים, המעוצבים בסגנון אלגנטי.

אזור המלון: האי ספצה. 

POSEIDONION 
GRAND HOTEL

DLX  5

הפלופונז
והאי ספצה

GOLD



17   טיילת טרוול - תיירות בוטיק ליוון    ט03-6795100

מלון יוקרתי ניצב על גבעה יפה, הממוקמת בחוף חולי.
הווילות והסוויטות מציעות עולם אינטימי של אלגנטיות. 

המלון משופע במתקני ספא, לרבות בריכה מפוארת, בסגנון המרחצאות הרומיים 
המפוארים ביותר.

אזור המלון: מערב הפלופונז.

MANDOLA ROSA 
SUITES & VILLAS

DLX  5

הפלופונז
והאי ספצה

GOLD
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מלון הכל כלול, לחופשה משפחתית בפלופונז.
במלון חדרי משפחה, בונגלו ווילות.

במלון חוף ים, בריכות, בריכות לילדים, מגלשות מים, ספא, ברים, מסעדות, צוות 
בידור, אמפי, פעילויות ספורט.

אזור המלון: קיליני, פלופונז.

מלון מפואר, לחופשה משפחתית ורומנטית, בפלופונז.
במלון חדרי משפחה, בונגלו וסוויטות, WI-FI, בריכות, בריכה לילדים, חוף ים, שמשיות 
ומגבות וכסאות שיזוף, מסעדה, ברים, מועדון לילדים, מיני מרקט, חניה, ספורט, 

ספורט ימי.

אזור המלון: קיליני, פלופונז.

OLYMPIA OASIS
   DLX  5 ריזורט 

הכל כלול !

OLYMPIA RIVIERA 
RESORT  

DLX  5

הפלופונז
והאי ספצה

CLUB

GOLD
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מרכז יוון

מרכז יוון מתחיל בקורינטוס ומטפס עד חבל מקדוניה היוונית, המוגדרת אצלנו כצפון יוון. מרכז יוון הינו אחד משני האזורים 
המועדפים על טיילת, לטיולים ונופש )השני הוא הפלופונז(.

הנופים, התרבות וההיסטוריה היוונית מהווים בסיס לטיול מרתק. הוסיפו את מלונות טיילת האיכותיים ביותר ותגיעו 
למימוש חוויה נפלאה.

ונופש?  משני צידי מרכז יוון, נמצאים מפרצים פראיים ובתוליים, ללא המולת אדם, עם פרטיות, יופי ורומנטיקה.

מחלקת הייעוץ של טיילת, מאפשרת תכנון מסלול, לחוויה היוונית הבאה שלכם.

שה בלבד    ט.ל.ח
של המלון בלבד  התמונות בחוברת להמח

שיקול דעתו 
שלום והפעלתם נתונה ל

שרותים במלונות כרוכים בת
חלק מה
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קסניה פאלאס וולוס, ממוקם קרוב לטיילת הנפלאה של וולוס ומרכז העיר היפה וולוס.
המלון מפואר ומודרני, ממוקם על שפת הים ומהווה רעיון נפלא לחופשה של מספר 

ימים, המאפשרת שילוב נופש וטיולים באזור הפיליון ומרכז יוון. 
במלון מבחר חדרים וסוויטות וחדרי משפחה.

ספא עדכני, בריכה, מסעדת גורמה טובה ובית קפה על הגג, בסגנון הטרנדי ביותר בעיר.
לטיילת תוכניות מיוחדות לשוהים במלונות הפיליון.

אזור המלון: וולוס, פיליון.

בסגנון קלאסי, במיקום המקסים של פורטריה, 12 ק”מ מאזור נמל וולוס.
במלון חדרי סטנדרט, חדרי דלקס, ג’וניור סוויטות וסוויטות מפנקות.

מסעדה, בר, טברנה, חניה, WI FI, חדר כושר, ספא, בריכה, מגרש משחקים. 

אזור המלון: פורטריה, פיליון.

XENIA VOLOS
DLX  5

XENIA PALACE 
PORTARIA

DLX  4+

מרכז יוון
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מלון נופש 5 כוכבים בקמנה וורלה, כ-150 ק”מ מאתונה, 50 מ’ מחוף הים.
חדרי סטנדרט, חדרי משפחה, מזונטים, סוויטות בעיצוב ים תיכוני. 

מסעדות, ברים, ספא למנוחה ומגוון טיפולים, מגרש משחקים ודיסקו לילדים, צוות 
בידור, טניס, חדר כושר, בריכות מים מינרלים ובריכת מי ים.

איזור המלון: קמנה וורלה.

מלון 5* הממוקם כ–4 ק”מ ממרכז העיר לריסה מעוצב בטעם קלאסי ומציע בריכה, 
מרכז ספא למבחר טיפולים, בריכה פנימית, סאונה וחמאם, חדר כושר, בר. 

במלון חדרי סוויטות ובונגלו הפונים לגנים או לבריכה, WI FI, חניה. 

מיקום : אזור לריסה. 

GALINI WELLNESS 
SPA & RESORT

DLX  5

LARISSA IMPERIAL
DLX  5

מרכז יוון
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סלוניקי וחלקידיקי

סלוניקי - בירת צפון יוון, הינה עיר יפה ומרתקת, עשירה בהיסטוריה ותרבות, בעלת מורשת יהודית מרגשת ומהווה בסיס 
לחופשה בעיר עצמה - טברנות, מסעדות וברים, המוזיאון היהודי ומוזיאונים לאמנות וארכיאולוגיה, מבנים ניאו קלאסיים, 

חנויות ובילויים במהלך היום ובלילה. 

מומלץ לצאת מהעיר סלוניקי לטיולים בצפון יוון, לצאת לחופשה אל מול צבעו התכול של הים, באחד מאתרי הנופש היוקרתיים 
.חשל חצי האי חלקידיקי. 
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במלון האלגנטי חדרים וסוויטות, בריכה, בר, מסעדה במרפסת גג המלון, חדר כושר, 
.WI FI

מיקום מושלם להנאה בעיר סלוניקי – מוזיאונים, מסעדות, מועדוני מוזיקה, טברנות, 
קניות, שכונת הללידקה והמוזיאון היהודי.  

מיקום: סלוניקי. 

 מלון *5 קרוב לסלוניקי, תחושת נופש של אי.
במלון חדרים וסוויטות, מסעדה, ספא, בריכות, חדר כושר, חניה, WI-FI, העברות 

לקזינו ולמרכז העיר סלוניקי. 

מיקום: אזור סלוניקי. 

ELECTRA PALACE 
THESSALONIKI 

5

HYATT REGENCY
THESSALONIKI

5

סלוניקי
וחלקידיקי

GOLD
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מלון מעצבים מודרני, המציע ספא ובריכת גג המשקיפה לקו הרקיע של סלוניקי 
ומפרץ תרמאייקוס. המלון כולל מסעדות וברים עדכניים, מרכז כושר מאובזר, חמאם, 

ג’קוזי ובריכת שחיה, שירות הסעות חופשי למרכז העיר.

אזור המלון: סלוניקי.

מלון 5 כוכבים, הממוקם בקרבת רובע המוסיקה, הבילויים והמסעדות. 
שם דגש על אירוח קוסמופוליטי, המשלב אווירה מסורתית. חדרי המלון עוצבו ברמה 
קלאסית, חדרי סטנדרט וסוויטות המציעים לאורחים מגוון פינוקים. במלון מסעדה, 

קפה, בר, חדר כושר, סאונה, מסאג, בריכה פנימית, אינטרנט, חניה.

אזור המלון: מרכז העיר, סלוניקי.

THE MET HOTEL
DLX  5

MEDITERRANEAN 
PALACE

DLX  5

סלוניקי
וחלקידיקי
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המלון ממוקם על הטיילת היפה, במרחק הליכה ממרכז העיר סלוניקי, אל מול הים ונוף
השקיעה היפהפייה. במלון חדרי סטנדרט וסוויטות הפונים לנופו של הים או העיר, 

מסעדות גורמה, בריכת שחייה, גנים יפים, חניה, חדר כושר.

אזור המלון: סלוניקי.

MAKEDONIA 
PALACE

DLX  5

מלון בוטיק אלגנטי, השוכן במבנה היסטורי משנת 1928, ממוקם במרכז העיר 
סלוניקי,  בסמוך לכיכר המרכזית, משלב בין ארכיטקטורה קלאסית ועיצוב מודרני.

במלון חדרי יוקרה וסוויטות, ביסטרו, ספא יוקרתי וגינה, הממוקמת על גג הבניין 
וממנה נשקף נוף העיר.  המלון מתאים לחופשה רומנטית או עסקית. 

אזור המלון: מרכז העיר, סלוניקי. 

THE EXCELSIOR  
DLX  5

סלוניקי
וחלקידיקי

GOLD

GOLD
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מלון בוטיק יוקרתי ביותר, המתאים לירח דבש, לחופשות יוקרה ומשפחות המבקשות 
חופשה מפנקת ושקטה, על חוף ים חולי.

הסוויטות מעוצבות באופן אומנותי, עם דגש על נוחות ועיצוב.
בכל החדרים חפצי אומנות יחודיים, בחלק מהסוויטות בריכות מחוממות פרטיות.

מסעדה איכותית ואפשרות לארוחות פרטיות רומנטיות על החוף, אפשרות לתכנן 
אירועים ושייט באזור. הספא במלון ידוע ברמתם הגבוהה של הטיפולים.

אזור המלון: סיטוניה, חצי האי חלקידיקי.

DANAI BEACH 
RESORT & VILLAS   

DLX  5

סלוניקי
וחלקידיקי

GOLD
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מלון סוויטות אלגנטי, המציע סוויטות מעוצבות בקו נקי, נוף למרינה או לים האגאי,  
לחופשה בלתי נשכחת. במלון חוף פרטי מפנק במיוחד, ארוחת הבוקר מוגשת 
במסעדת הגורמה, חוף חולי לבן, טיפולים לגוף ולנפש בספא, טניס, צלילה, שייט 

בשקיעה ומבחר חוויות יוצאות דופן. 

SANI ASTERIAS
DLX  5

סאני ביץ’ 5* המחודש, משלב בהרמוניה את קסמו של הטבע שמסביב וקבלת פנים 
חמה לחופשה לכל המשפחה.

חול זהוב, ספא, מסעדות, ברים, 3 ק”מ חוף, בריכה בסגנון לגונה, בריכה מחוממת, 
ספורט ימי, פעילות לילדים ואפשרויות חדרים שונות.

SANI BEACH
5

סלוניקי
וחלקידיקי

קומפלקס מיוחד של מספר מלונות יוקרה מלאי קסם. הפילוסופיה של סאני 
מאמינה במקום בו אנשים וטבע חיים יחד בהרמוניה - חופים מוזהבים, מים צלולים 

ויערות דקלים, של חצי האי קסנדרה.

GOLD



  טיילת טרוול - תיירות בוטיק ליוון    ט2803-6795100

מלון בוטיק יוקרתי מעוצב בסגנון מודרני, טובל בירק וטבע יפהפה, בסיטוניה - 
חלקידיקי.

המלון מוקף בחופי רחצה חוליים, מים צלולים ויערות המאפשרים לנו חופשה 
ייחודית ובו סוויטות וחדרים למשפחות, מסעדות, ברים, חוף, בריכה וספא.

מיקום המלון: סיטוניה, חלקידיקי.

EKIES ALL SENSES 
RESORT

DLX  4+

סלוניקי
וחלקידיקי

GOLD
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איגל פאלאס, ממוקם באורנופוליס, כשעה וחצי נסיעה משדה התעופה של סלוניקי. 
המלון האלגנטי טובל בירק וגנים, עם אווירה ואנרגיה המשרים נינוחות בסגנון יווני 

איכותי.
המלון שוכן על חוף הים ובו חדרים וסוויטות, חלקם עם בריכה פרטית וג’קוזי. 
ספא המלון זכה בפרסים רבים. מרכז צלילה המאושר ע”י פאדי. אפשרות לטייל 

במפרצי חלקידיקי.

אזור המלון: אורנופוליס, חצי האי חלקידיקי.

מלון הכל כלול למשפחות וזוגות, הממוקם על החוף.
במלון חדרי גן וסוויטות, בריכות, ארוחות הכל כלול, ספא ומגלשות.

המלון נטוע על ריאה ירוקה, בחוף חולי והופך אותו למקום מושלם לחופשה משפחתית. 

מיקום המלון: חוף קאליבס, סיטוניה, חצי האי חלקידיקי.

EAGLES PALACE
DLX  5  ריזורט

BLUE LAGOON 
PRINCESS
5    הכל כלול !

סלוניקי
וחלקידיקי
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במרחק כ-45 דק מסלוניקי נמצא מלון 5* הכל כלול, במפרץ טורנאו לאורכו של חוף הים הארוך 
שחולו לבן, עצי זית, גנים יפים.

המלון חדש ומציע חדרי משפחות, זוגות, חדרי בונגלו וסוויטות עם 1-2 חדרי שינה, בריכת לגונה גדולה, 
בריכות למבוגרים ולילדים, בריכה מקורה וחיצונית, מסעדות, ברים, ספא, ספורט ימי )בתשלום(, טניס 
ופעילויות ספורטיביות, ערבי בילוי ובידור, הילדים בכל הגילאים יהנו ממגוון פעילויות, 5 ברים שונים, 

מבחר מסעדות שף בסגנון בופה, אסיאתי, צרפתי, איטלקי ויווני ללא תוספת בתכנית הכל כלול!

IKOS OLIVIA
    5

הכל כלול !

סלוניקי
וחלקידיקי

CLUB
GOLD Ikos Olivia תמונת השער באדיבות
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מלון מחודש בחלקידיקי, 2 ק”מ מהכפר פוטידאה. 
במלון בריכה חיצונית, חוף ים, מסעדה, WI-FI, מסעדה, בר, ספא, בריכה מקורה, 

סאונה, טניס, חדר כושר, מגרש משחקים לילדים, חניה. 

מיקום: חלקידיקי. 

5* יוקרתי בחלקידיקי, חדרים מעוצבים, באיכות וסגנון ים תיכוני.
ספא איכותי הטוב בחלקידיקי, חמאם, סאונה, ג’קוזי, מזרקת קרח, בריכה גדולה 

עם מי ים, טניס, אופניים, צוות בידור ,מסעדה, מועדון לילה, חוף ים יפהפה, 
.WI-FI ,בריכות, מועדון מיקי מאוס לילדים 

מיקום: חלקידיקי. 

POTIDEA PALACE
+4   אולטרה הכל כלול

POMEGRANATE
DLX  5

סלוניקי
וחלקידיקי

GOLD
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כרתים

כרתים, האי הגדול והמרשים ביוון, מציע מבחר אפשרויות טיול בילוי ונופש.

במזרח האי – אזור הקייט אלונדה והעיר אגיוס ניקולואוס ובהם מלונות פאר.
במרכז האי - מלונות הנופש באזור הרסוניסוס, אמודרה והעיר הרקליון, המציעים בין היתר חוויות קניות ומוזיאונים, פארקי 

מים, אקווריום ומבחר אטרקציות ובילויים.
במערב האי - רטימנון וחאניה, הנחשבות ליפות בכרתים.

ניתן לשלב באי חופשות עם טיולים לאוהבי הטבע, אותנטיות יוונית ושלווה אל מול הנוף, שילובים של שהיה בחלקי האי 
השונים ושילוב עם חופשה באי סנטוריני.

טיילת מציעה מבחר חופשות יוקרה ובוטיק, קלאבים למשפחות וחופשות ‘הכל כלול’.

טיולים למשך שבוע באי, עם דגש על טבע, ארוחות אותנטיות נפלאות, מדריכים יוונים ומסלולים היוצאים ממפת התיירות 
.חהסטנדרטית - למשפחות וקבוצות סגורות.
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חופשה מפנקת במלון סוויטות ווילות בוטיק יפהפיות, אל מול יופיו של מפרץ אלונדה, 
במרחק 5 ק”מ מאגיוס ניקולאוס, לחופשה שלא תשכח.

החדרים מעוצבים באלגנטיות, ווילות וסוויטות מפוארות, אבזור מלא לארוחות בר-ביקיו, 
מצעים מפנקים, בריכה, בריכות פרטיות, טפולי ספא, מטבח גורמה, במסעדות, מסאג, 

רייקי, חדר כושר, הסעות חינם לחוף הפרטי.

אזור המלון: אלונדה, כרתים. 

ELOUNDA GULF 
VILLAS & SUITES   

DLX  5

כרתים

GOLD
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חופשה איכותית ויוקרתית אל מול נופי האיים הקטנים במפרץ מירבלו, הטובל בגנים 
מרהיבים.

המלון מציע מסעדות להנאה קולינרית, ברים, ספא מרגיע עם טיפולים מפנקים, ספורט 
ימי, מיני קלאב ופעילויות לילדים, בריכה, חדר משחקים, קולנוע. 

במלון חדרים וסוויטות מעוצבים, חדרי בונגלו, ווילות מותאמות לעד 6 אורחים, עם 
בריכה פרטית.

אזור המלון: 
אגיוס ניקולאוס, כרתים. 

ST. NICOLAS BAY 
RESORT HOTEL & VILLAS   

DLX  5

כרתים

GOLD
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המלון ממוקם בקצה מפרצון מהמם, לצד המים ומציע מגוון רחב של יחידות אירוח 
מאובזרות היטב בנוחות ביתית.

במלון מרכז בריאות, פעילויות ספורט ימי, גנים יפים וגלריית אומנות. 

אזור המלון: כ-800 מטר ממרכזה של אגיוס ניקולאוס, כרתים.

 MINOS BEACH
ART HOTEL

DLX  5

מומלץ למשפחות בסגנון כפר כרתני, הממוקם במזרח האי ומשקיף על מפרץ 
מירבלו היפה, טובל בגנים ומרגיע באותנטיות שבו. 

החדרים מרווחים ורובם עם מטבחון ומותאמים למשפחות של 4 עד 6 נוסעים. 
במלון מסעדות, קפה, בריכת שחיה, ג’קוזי, רצועת חוף ים עם מרכז ספורט ימי, 

מיני קלאב לילדים.

אזור המלון: אזור אגיוס ניקולאוס, כרתים. 

CANDIA PARK VILLAGE   
  DLX  4+

כרתים
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מפואר, מוקף בגנים, אווירה יוקרתית, לחופשה מפנקת.
במלון ספא עשיר, ברים, מסעדות, ספורט ימי, בריכות שחייה, בריכת ילדים, מיני קלאב 

לילדים, מגרשי טניס, כדור עף חופים, ממוקם באזור שטוח ונושק לחוף. 
אורחי המלון יכולים ליהנות גם מהגנים והמסעדות במלון המפואר אלונדה ביץ, הצמוד אליו.

הטבות מיוחדות לאורחי טיילת !

אזור המלון: אלונדה, כרתים. 

ELOUNDA BAY 
PALACE   

DLX  5

כרתים
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מלון מפואר, המומלץ במלונות אלונדה.
המלון טובל בירק ושוכן על רצועת חוף פרטית. במלון גנים, מסעדות מעולות, ספא, 
סאונה, חמאם, ברים, בידור לילדים, בריכות שחייה, ספורט ימי, טניס, מיני גולף, חנויות, 
מבחר חדרי בונגלו וסוויטות, עם בריכה פרטית או משותפת בעיצוב יווני שובה לב, ווילות 

מפוארות, הנושקות למים, לחופשה מפנקת. המלון בנוי על אזור שטוח ולכן נח ביותר.

אזור המלון: אלונדה, כרתים. 

ELOUNDA BEACH
HOTEL & VILLAS   

 DLX  5

כרתים

GOLD
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CLUB

ממוקם בהרסוניסוס. במלון חדרי משפחה, עם נוף לים או לגינה.
מיני קלאב לגילאי 4-12, בריכה גדולה, צוות בידור, מיני מרקט, ספא, ברים, מסעדות, 

WI FI, חוף ים, מיני פוטבול, חדר כושר, שמשיות וכסאות שיזוף בבריכה והחוף.
כניסה חינם לפארק המים הצמוד למלון.

מיקום המלון: הרסוניסוס, כרתים. 

מלון נופש 5* אלגנטי ומעוצב, המציע חדרים קלאסיים, חדרי משפחה, סוויטות ובונגלו, 
חלקם עם בריכה פרטית. האווירה במקום מושפעת מסגנון הבנייה והשימוש באבן המקומית.
מגרש משחקים, חוף חולי, מטבח ים תיכוני, צוות בידור, מבחר בריכות שחלקן מחוממות, 

בריכת ילדים ובריכות פרטיות, חדר כושר,
ספא, סאונה, ג’קוזי, חמאם, טניס, ספורט ימי - תחושת חופש מהנה !.

 .STAR BEACH כניסה חינם לפארק המים של

מיקום המלון: מליה, כרתים.

IKAROS BEACH 
RESORT & SPA   

HB  DLX  5
הכל כלול ! 

STAR BEACH 
VILLAGE & WATER PARK   

4   הכל כלול !

כרתים

GOLD
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חופשה איכותית וחוויה משפחתית, אווירת כפר יווני, בסגנון שכל כך אוהבים. 
הירק והפרחים בשבילי הכפר, האירוח החם, האוכל הביתי והטעים, מיני קלאב, חוף ים 
נפלא, בריכות, תכניות ערב מגוונות, מיני קלאב עם גן שעשועים ומשחקים לילדים,  בריכת 
ילדים מקסימה, דיסקו לילדים, טניס, חדר כושר, ספורט ימי וצלילה, טיילת לצד רצועת 

חוף הים מלווה בקולות התנפצות גלי הים – תחושה של מלון שרוצים לחזור אליו ! 
דרוג טיילת טרוול - כפר הנופש ‘הכל כלול’ המומלץ ביותר בכרתים.

אזור המלון: הרסוניסוס, כרתים. 

NANA BEACH   
 DLX  4-5

כפר נופש למשפחות בסגנון כפר יווני 
הכל כלול !

כרתים

CLUB
GOLD
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מלון יוקרתי, מעוצב, חדרים מרווחים, איכותיים ונוחים.
במלון 6 מסעדות וברים, בריכות, חוף ים, ספא יוקרתי למבחר טיפולים, סאונה וחמאם, 

טניס, משחקים, בריכה לילדים וצוות בידור.
+FBי= 3 ארוחות ליום, כולל משקאות בארוחות.

אזור המלון: בקרבת הרסוניסוס, כרתים. 

ATLANTICA 
SENSATORI RESORT   

  DLX  5 קלאב  

כרתים
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אמירנדס מרשת GRECOTEL מציע חופשה יוקרתית אקסקלוסיבית ומפנקת.
חדרי בונגלו, סוויטות, ווילות נדירות ביופיין, חדרים עם בריכה משותפת או פרטית, או עם חדר כושר 

פרטי, קולנוע ביתי, ג’קוזי וסוגי פינוקים ואירוח נוספים, עם נוף לים או לגנים המטופחים.
המלון נושק לים. לאורחי הסוויטות והווילות ממתין גזיבו פרטי. 

בריכה אולימפית, בריכה מקורה, ספא לטיפולים מפנקים, מסעדות גורמה מובחרות, מוסיקה חיה, חניה. 
עיצובו הייחודי של המלון ואיכות שירותיו מעניקים לאורחיו 

חופשה יוקרתית, רומנטית, מרגיעה ומהנה.  

מיקום המלון: גובס, כרתים. 

AMIRANDES 
EXCLUSIVE RESORT   

 DLX  5++

AMIRANDES 
EXCLUSIVE RESORT 

כרתים

GOLD
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לחופשה רומנטית ושקטה או ירח דבש, ממוקם בקרבת גובס, בקרבת הרסוניסוס. 
חדרים וסוויטות, מסעדות, ברים, בריכה חיצונית ופנימית, ספא וחדר כושר,

ביליארד, מסאג’, גישה חינם לאינטרנט, ממוקם מספר מטרים מהחוף.
)ילדים - רק מגיל 16(.

אזור המלון: גובס, כרתים. 

THE ISLAND   
   HB  DLX

חופשה רומנטית למבוגרים בלבד

כרתים

GOLD
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רזורט מפואר עוצר נשימה מרשת GRECOTEL, בעיצוב מינימלי, בקווים לבנים ונקיים 
לחופשה שקטה ומרגיעה. הצבעים הרגועים והריהוט המוקפד משרים תחושה של התמזגות 
בין השמיים והים. חוף חולי, בריכות מי ים, חדרים מפוארים, אפשרות להזמנת ‘הכל כלול’, 
מסעדות מרווחות, ארוחות ערב מגוונות עם ערבי מוסיקת בוזוקי, קלאב הילדים הידוע 

‘גרקולנד’ כולל פעילויות והשגחה על הילדים.

אזור המלון: על חוף הים באזור רטימנון, כרתים. 

WHITE PALACE
 DLX  5+

כרתים

GOLD
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כרתה פאלאס מתאים מאד לחופשה משפחתית וממוקם על חוף חולי נאה, רחב וארוך 
ביותר! במרחק של כ-5 דקות נסיעה מן העיר העתיקה והיפה של רטימנון.

אתר נופש זה מרשת GRECOTEL, מתפאר במבחר מסעדות וברים, בריכות חיצוניות, 
ובריכה מקורה.

מיקום המלון: רטימנון, כרתים.

CRETA PALACE    
HB קלאב DLX  5

כרתים

CLUB
GOLD
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מלון סוויטות מפואר, שקט ומעוצב בטוב טעם. מבטיח חופשה למשפחות וזוגות בסוויטות 
בוטיק, על החוף הזהוב של רטימנון.

חדיש ואלגנטי, משלב עיצוב לבן ונקי עם אלמנטים מסורתיים, המציאות עולה 
על התמונות . . .

בריכות, חוף ים, פעילויות לילדים. חופשה מרגיעה ומשחררת וקבלת אורחים חמה.

אזור המלון: רטימנון, כרתים. 

CARAMEL BEACH
 DLX  5+

כרתים

GOLD
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מלון נופש למשפחות מרשת GRECOTEL באזור רטימנון.
במלון חדרים זוגיים, חדרי משפחה, סטודיו ובונגלו, חוף ים )ובו שמשיות, כסאות שיזוף 
ומקלחות(, שפע בריכות, בריכה מחוממת, ספא במגוון טיפולים,  טניס, ספורט ימי, חדר 
כושר, מיני קלאב ומגרש משחקים לילדים, פעילויות לנוער בגילאי 13-16, פארק המים 
החדש להנאה מהמגלשות, מזרקות מים, אבובים, משחקי מים ועוד –  הילדים וההורים 

ימצאו פעילות מהנה במיוחד, בכל רגע משעות היממה !   

אזור: רטימנון, כרתים. 

CLUB MARINE 
PALACE & SUITE    

   4+

הכל כלול !

כרתים

CLUB
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כפר נופש הכל כלול ציורי וגדול, צבעוני ומרהיב, הבנוי סביב בריכת ענק ומציע 
לילדים הפתעות רבות – גן עדן לילדים !

המלון מכוון את פעילותו למשפחות עם ילדים ומציע חדרים לזוג + 2 ילדים וכולל 
פארק מים ומיני קלאב לילדים, מטבח בינלאומי עשיר ומגוון. 

אזור המלון: אזור חאניה, כרתים.

CRETA PRINCESS
  DLX 4 קלאב 

הכל כלול !  

מלון 5 כוכבים יפה, הפונה לנופו של הים התיכון. 
חדרי דלקס הפונים להר, לגנים או לים, ספא רחב, מסעדות ים תיכונית והודית, קפה, בר, 

בריכות מי ים, בריכת ילדים עם מגלשה, מגרש משחקים, חוף פרטי קטן ויפה.

אזור המלון: 15 ק”מ צפונית לחאניה, כרתים.

CRETAN PEARL 
RESORT

 DLX   5 

כרתים

CLUB
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רודוס

חופשה באי רודוס היא חוויה קיצית, רעננה והשנה גם במבחר מלונות יפהפיים !

מומלץ לצאת למרכז העיר ולשוטט בין סמטאות העיר העתיקה, ליהנות מקניות האי, לטעום מהמסעדות האותנטיות היווניות, 
לבקר בקזינו, לטייל לאזור לינדוס המקסימה או פשוט ליהנות ממנוחה והנאה במלון שתבחרו. . .
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העיר רודוס

אמבונס

איקסיה

יאליסוס

פלירקי

קולימברי

לינדוס

לרדוס

קיוטרי
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לחופשה שלווה, במלון מרשת מאריס סול.
במלון 322 חדרי בונגלו וחדרי משפחה, בריכה, בריכת ילדים, מגרשי טניס, ברים, 

מגרש משחקים, ביליארד, ספורט ימי, מיני מרקט, חניה, צוות בידור, בילויי ערב. 

מיקום: פאלירקי, רודוס. 

SUN PALACE HOTEL
  4

הכל כלול !

מרשת ALDEMAR. חדרים זוגיים עם נוף לגנים או לים, דירות משפחתיות )4/5 
אנשים בדירה(,  חדרים עם בריכה משותפת.

במלון חוף ים ארוך, ספורט ימי, פעילויות ספורט, 7 בריכות )חלקן מי ים וחלקן 
מים מתוקים(, ספא, חמאם, ג’קוזי, מסאג’, סדנאות בישול וריקוד יווני , טברנה, בית 
קפה, פעילויות לילדים, מסעדות )ביניהן מסעדה סינית, איטלקית, מקסיקנית(, ספא, 

חדר כושר.

מיקום: קליתאה, רודוס. 

ALDEMAR PARADISE 
VILLAGE  

   DLX  5

הכל כלול !

רודוס

CLUB

CLUB
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מלון נופש 5* לחופשה איכותית, מציע חוף ים, 5 בריכות, ספא, חדר כושר, מגרש 
משחקים, מסעדות וברים, WI FI, פינות חמד אל מול נופו של הים התכול.

טיילת ממליצה לכם על חדרי הדלקס והסוויטות. 

מיקום: חוף איקסיה, רודוס.

מלון יוקרתי לחופשה איכותית, רומנטית ולירח דבש .  
ניצב על החוף של איקסיה ומציע מגוון פינוקים, ברים, מסעדות, טברנה, ספא, סאונה, 

ג’קוזי, חדר כושר ונגישות ישירה לחוף הים המדהים. 
במלון מגוון סוויטות מפנקות, חלקן עם בריכות פרטיות.

לזוגות ומשפחות.                                

מיקום: איקסיה, רודוס.   

 SHERATON
  RHODES RESORT

  5

HB

AMATHUS 
ELITE SUITES

  5 מלון בוטיק  
  BB / HB

רודוס

GOLD
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בוטיק 5*, מעוצב בסגנון מודרני, מציע לאורחיו בריכה, ברים, ספא, סאונה, חמאם, 
פינת אינטרנט, גנים מטופחים. 

מיקום נפלא לתחושת נופש בלב העיר.

מיקום: בעיר, רודוס. 

RODOS PARK 
SUITES & SPA

  5

BB

המלון בבניה נמוכה, חדרי משפחה לתפוסה של 2+2 בחדר.
בריכה גדולה, מסעדות, ברים, בריכה לילדים, צוות בידור, מיני קלאב, מגרשי טניס, 

ביליארד, ספא, מסאג’, WI FI, גנים, חניה, במרחק כ - 500 מ’ חוף ים .

מיקום: אזור פאלירקי, 2 ק”מ ממרכז העיר רודוס.

SUN CONNECT EVITA  
  4

הכל כלול !

רודוס

GOLD
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מלון 5* מפואר ויוקרתי, למבוגרים בלבד.
המלון מציע חדרים וסוויטות, עם מרפסת לנוף פסטורלי של הים האגאי.

במלון מרכז בריאות, בריכות שחיה, סאונה ושרותי ספא, במגוון רחב של טיפולים.
.VIP ללקוחות טיילת שירות

מיקום: 1.5 ק”מ מלינדוס, רודוס.

AQUAGRAND 
LUXURY HOTEL LINDOS   

DLX 5+

BB

רודוס
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קוס

ממוקם על חוף הים, 4 ק”מ ממרכז העיר קוס, 35 ק”מ משדה התעופה, משתרע על שטח 
רחב וכולל 6 בריכות, מסלול אבובים באורך 2.5 ק”מ, 7 מסעדות, ברים, בתי קפה, מתחם 

ספא יוקרתי ועוד מגוון מתקנים ואטרקציות.
מתאים למשפחות וזוגות, המחפשים נופש איכותי.

אזור המלון: 4 ק”מ מזרחית לעיר קוס.

KOS IMPERIAL 
THALASSO   

DLX 5

שה בלבד    ט.ל.ח
של המלון בלבד  התמונות בחוברת להמח

שיקול דעתו 
שלום והפעלתם נתונה ל

שרותים במלונות כרוכים בת
חלק מה

האי קוס הינו אי ירוק, עם כפרים הרריים וחופי רחצה מגוונים, 40  ק”מ אורכו. 
בעבר נחשב קוס לאי לצעירים בלבד ועם השנים נבנו בו מלונות פאר איכותיים, 

לחופשות יוקרה, חופשות משפחתיות ומלונות מפנקים.

מומלץ לטייל בערים ובכפרים וליהנות אל מול הנוף לשקיעה.  AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA
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קומפלקס מחודש הכל כלול לחופשה מהנה ומלאת אפשרויות בילוי לכל המשפחה.
המלון מציע ארוחות מגוונות במסעדות השונות, בריכות למבוגרים ולילדים, טניס, 
מיני גולף, ספא, גנים, מיני קלאב לילדים, בילויי ערב לכל המשפחה, פארק מים, 

קרוב לחוף ים חולי.

אזור המלון: במרחק 2 ק”מ ממרכז העיר, קוס. 

נופש הכל כלול חדיש ואיכותי, לחופשה חוויתית ומהנה למבוגרים ולמשפחות. 
חדרי סטנדרט, נוף לים או לבריכות, משפחה, סוויטות וחדרים עם בריכה פרטית.
בריכות, מגלשות, בריכות לילדים, חוף ים, גנים רחבים, ספורט ימי, ג’קוזי, סאונה 

וספא ומסעדות איכותיות ומגוונות, כל אלו בשרות מוקפד ומהנה.
 

אזור המלון: 10 ק”מ מקפלוס ובקרבת חוף פרדייז, קוס. 

BLUE LAGOON RESORT
   5

הכל כלול !

BLUE LAGOON VILLAGE
   5

הכל כלול !

קוס
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מלון בוטיק קטן ואיכותי, הממוקם 5 דקות מהנמל ומרכז העיר קוס. המלון שם דגש 
על הספא המפנק, הסוויטות, המסעדה ובר הגורמה. 

למבוגרים בלבד ! לחופשה רומנטית ושקטה.

אזור המלון: חוף למבי, קוס. 

מעוצב בהרמוניה ותחכום. במלון חדרים, סוויטות ומזונטים, והוא מוקף בגנים, חוף 
פרטי, 12 בריכות, ספורט ימי, צוות בידור, בריכה ומשחקים לילדים, טניס, ג’קוזי, 

מסאג, אינטרנט בקבלה.

אזור המלון: קרדמנה, קוס. 

AQUA BLU 
BOUTIQUE HOTEL & SPA

5

ATLANTICA PORTO 
BELLO ROYAL

DLX 5

קוס

GOLD
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ליהנות מלגימה על שפת הבריכה, במלון הבוטיק המעוצב בצבע הלבן המקומי, נקי וזך, 
משקיף אל נוף הקלדרה היפהפה והשקיעה הרומנטית. 

חדרי ווילות וסוויטות מעוצבים, בריכה, בר, מסעדה, חדר כושר, מחשב, ספרייה, מוסיקה 
וסרטים, כל אלו לחופשה שקטה ורומנטית.

אזור המלון: אימרוביגלי, סנטוריני.

GRACE SANTORINI    
DLX 5
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סנטוריני

נופיה של סנטוריני והשקיעה הנחשבת ליפה בעולם, מותירים רושם בלתי נשכח.  
בסנטוריני מלונות בוטיק מעוצבים, מסעדות, טברנות, קניות, חיי לילה וחוף רחצה חולי, 
החופים מרופדים באבנים קטנות המזכירות את הפעילות הוולקנית שהאי חווה בעבר.

סגנון הבנייה המשתלב בצוקים יוצר מציאות של מדרגות רבות. הסמטאות והרחובות 
תלולים וציוריים, בתי הקפה צופים אל המצוקים והשקיעה, האווירה, הרומנטיקה והנופים 

המרגשים, הם אלו שיוצרים את החוויה באי היפהפה סנטוריני.
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מלון בוטיק אקסלוסיבי ומעוצב, 5 דק’ נסיעה מהעיר. מהמלון נשקף נוף הים. 
במלון סוויטות וחדרי דלקס יפים, מסעדה, בר, בריכה שקטה, ספא בוטיק, חדר כושר, 

אינטרנט, חניה ושרות מהטובים באי.

אזור המלון: אגיוס סטפנוס, מיקונוס.

GRACE MYKONOS   
DLX 

שה בלבד    ט.ל.ח
של המלון בלבד  התמונות בחוברת להמח

שיקול דעתו 
שלום והפעלתם נתונה ל

שרותים במלונות כרוכים בת
חלק מה

מיקונוס

האי היקר של חוג הסילון הבינלאומי, ידוע בזכות המבנים הצבועים בלבן זך. נקודות 
צבע רעננות צובעות את גרם מדרגות הבניינים ומשתלבות עם הגרניום הפורח והצבעוני.

חופי הרחצה הפזורים באי, מתאימים לכל אחד לפי אופיו.
הסמטאות היפות של העיר העתיקה מאפשרות שיטוט בכל אחת משעות היממה, 
חנויות יוקרה, מסעדות מקומיות וגורמה, פאבים ומועדונים מודרניים, מסיבות לילה, 

מלונות היוקרה יושבים על גבעות וירידה לים כרוכה בהליכה ומדרגות. לטיילת מגוון 
מלונות באישור מידי - הקדימו להזמין. 
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טיילת אקטיבי
טיילת טרוול מציעה חופשות אקטיביות מגוונות ופעילות  

למשפחות, חברים וקבוצות קטנות, לטיולים חוויתיים ומרגשים !

פעילויות מגוונות בטבע: טרקים  |  רפטיניג  |  רכיבה על סוסים  |  אומגה  |  אופניים  |  טיולי ג’יפים  
אופני מים  |  שייט  |  בילויים בטברנות  |  פעילויות במים ועוד . . . 

יוון לנוסע 

העצמאי 

SANI RESORT

התוכניות כוללות:
 טיסות ליעדים השונים

 רכב שכור
 מלונות בוטיק | בתי הארחה באזורים כפריים

 ארוחות הכל כלול בסגנון שונה 
 פעילויות מגוונות בטבע
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טיילת אקטיבי 
לפלופונז ודרום יוון

החבילה כוללת:

 טיסות שכר לאתונה  

 7 לילות במלון 3-4 כוכבים בטבע

 ארוחות בוקר

 רכב שכור מדרגה B למשך 8 ימים 

המחיר לאדם החל מ-849 €
בתפוסה לזוג + 2 ילדים )עד גיל 12(

טיילת אקטיבי 
לצפון יוון

החבילה כוללת:

 טיסות שכר לסלוניקי )או אתונה(  

 7 לילות במלון בטבע

 ארוחות בוקר

 רכב שכור מדרגה B למשך 8 ימים 

המחיר לאדם החל מ-799 €
בתפוסה לזוג + 2 ילדים )עד גיל 12(

שילחו אלינו במייל את המסלול המבוקש, דרגת הרכב והמלונות המועדפים, 
מספר הנוסעים וגילם, תקופת הנסיעה ובקשות מיוחדות 

ואנו נשוב אליכם עם הצעה בהקדם !

G
RE

CO
TE

L

GRECOTEL

המחירים לאדם בחדר זוגי ואינם כוללים את 
הפעילויות בטבע, אשר יתווספו לאחר בחירתן.
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פאזל יווני

טיילת תופרת לכם את התכנית, מתוך מגוון מסלולי טיול ליוון בקצב אישי, 
ולכם נותר לארוז ולצאת לטייל ביוון !

הפאזל היווני מתאים לאוהבי טיול עצמאי בנופיה הקסומים של יוון, באווירה המיוחדת, הצבעים והריחות, הקצב 
והמוזיקה, הרומנטיקה, האנשים החמים ועוד . . .

למשפחות, חברים וקבוצות קטנות, טיולי בר / בת מצווה, ימי הולדת ואירועים מיוחדים, ירח דבש ומי שרוצה 
להכיר את יוון המקסימה. 

היתרונות:
מסלולים מגוונים ביוון  |  גמישות במועדי היציאה | ניתן לשלב טיול עם חופשה ומנוחה | דרגת מלונות ורכב לפי 

בחירתכם  |  סגנון הטיול המתאים לכם ביותר  |  מטיילים עם מי שאוהבים וטיילת אתכם בתכנון הטיול ואחריו  

יוון לנוסע 

העצמאי 

הפאזל כולל:
 טיסות לאתונה | סלוניקי | כרתים 

 מלונות לאורך המסול הנבחר באיכות טובה
 ארוחות בוקר

 רכב שכור
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פאזל מרכז וצפון יוון
6 לילות  /  7 ימים

הפיליון המרשים | מטאורה | דלפי | אבריטניה 
חבל זגוריה | סלוניקי וכל מה שביניהם

פאזל דרום יוון
7 לילות  /  8 ימים

נפליון | חבל ארגוליס | האי ספצה 
 חבל מאני | אולימפיה וכל מה שביניהם

פאזל כרתים
7 לילות  /  8 ימים

רטינמון | חאניה | הרקליון | הרסוניסוס
אגיוס ניקולאוס

פאזל כרתים יוקרתי
7 לילות  /  8 ימים

רטינמון | חאניה | אלונדה
אגיוס ניקולאוס

€ 799 החל מ-  אדם בחדר זוגי   

ילד בחדר הורים  החל מ- 599 €  
)הערכת מחיר בכפוף לתקופת היציאה ולרמת המלונות, ביצוע שינויים ותוספות ובעת שהייה באיים ובמלונות בריביירה תחול תוספת(.

שילחו אלינו במייל את המסלול המבוקש, מספר הנוסעים וגילם ותקופת הנסיעה 
ובקשות מיוחדות ואנו נשוב אליכם עם הצעה בהקדם !
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טיולי חוויה גיאוגרפיים ליוון
טיילת טרוול שמחה להזמין אתכם לטיולים יפים ומאוזנים, עם מדריכים נפלאים ובקיצור - 

טיולי חוויה בלתי נשכחים !

ואנחנו לא רק מבטיחים . . .  
ההיכרות המעמיקה שלנו עם כל מסלול, אתר ופינה בדרך, עם המלונות והמסעדות, בנופים המרגשים בדרך, זה הבסיס 

לבניית כל מסלול ומה שנותר לכם - לבחור באיזה מהם תהנו הפעם, בקבוצה פרטית או בקבוצות האיכותיות שלנו !

כל הטיולים במלונות 4/5 כוכבים ובליווי מדריכי עומק    שחוויה לטייל איתם

מאורגן

ליוון
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יוון במיטבה
8 ימים / 7 לילות

צוקי מטאורה, חצי האי פיליון, אתונה, דלפי, קמנה וורלה, חבל אבריטניה, קרפניסי, 
מגלו חוריו, קניון טמפי, האולימפוס, ליטוחורו, סלוניקי, חצי האי חלקידיקי. 

אל מפלי האלים ביוון
7 ימים מלאים / 6 לילות

סלוניקי, המנזרים התלויים במטאורה, חצי האי חלקידיקי, אורנופוליס, אתוס, אתר 
המרפא לוטרקי פוזאר, אדסה, הר האולימפוס, כפר ליטוחורו.

יוון לעומק
8 ימים מלאים

מרכז וצפון יוון, טבע, אתרים, נופים וטעימה מהפלופונז.
דלפי, קמנה וורלה, חבל אבריטניה, קרפניסי, מגלו חוריו, סלוניקי, יואנינה, זגוריה, 
תצפית על קניון ויקוס, המנזרים התלויים במטאורה, אגם פלסטירה, פיליון, 

אתונה, קורינטוס, נפליון.

בעקבות האלים
7 ימים מלאים

סלוניקי, מפלי אדסה, אגם פרספה, קסטוריה, זגוריה, מצובו, קלמבקה, מטאורה, 
אגם פלסטירה, פיליון, קניון טמפי, הכפר ליטוחורו, הר האולימפוס.

הפלופונז – חוויה לכל החושים 
כולל האי לפקדה

8 ימים מלאים
נפליון, ספרטה, חבל מאני, מערות הנטיפים בדירוס, מוננבסיה, קרמדילי, 

קלמטה, אולימפיה, האי לפקדה, קלבריטה, מפרץ קורינטוס, אתונה, כף סוניון.

טיול ג’יפים - סלוניקי וחבל מקדוניה
7 ימים מלאים

טיולי ג’יפים בנהיגה עצמית - כפרים ציורים, עיירות והרים, ציוץ ציפורים, טבע 
ובעלי חיים.

סלוניקי, נאוסה, אדסה, פלורינה, אגמי פרספה, אגיוס אכילאוס, קסטוריה, ויה 
אגנטיה, מטאורה, קלמבקה, אולימפוס.
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אמנות, מוסיקה 
וגסטרונומיה 

להכיר את אתונה כפי שהמקומיים מכירים אותה ! 

טיולים, סיורים רגליים בפינות החמד, אוכל אותנטי, שווקים, 
טברנות ובילויי ערב מוזיקה יוונית - חוויה מיוחדת במינה, 

שייט  לאחד מהאיים הסרוניים, גיחה לפלופונז ועוד מטעמים – 
סופשבוע שישאיר לכם טעם של עוד. 

בליווי מדריכי טיילת טרוול ליוון !

אתונה היפהפייה והתוססת בחורף

סופי שבוע של 
מוסיקה יוונית בחורף 

3 לילות /  4 ימים 

מלונות איכותיים באתונה, ארחות בוקר, הופעות של מיטב 
הזמרים היוונים, בילוי בטברנה עם מוסיקה יוונית ומטעמים 

אותנטיים, טיולים בפינות הנסתרות של אתונה וביקורים 
באתרים הנודעים. 

באופן עצמאי או בליווי מדריכי טיילת טרוול ליוון !

טיול נשים לאתונה 
סופשבוע של תרבות, מוזיקה והעצמה נשית !

מלונות איכותיים, ארוחות בוקר, בילוי בטברנה יוונית, מועדון 
יווני עם הופעת אחת מזמרות יוון הידועות, סיור פנורמי, 

טיולים רגליים, מוזיאון האקרופוליס המרתק, שווקים 
אותנטיים, סדנת בישול, טיול לפלופונז, חווית קניות, סדנאות, 

הרצאות מרתקות  והפתעות . . .

נתור פותחת בפניכםבליווי מדריכות טיילת נשים ליוון !
עולם ומלואו- בדרך שלכם!

חופשה בראש שקט

טיולי משפחות
משפחות  טיולי  של  גדול  מגוון 

לאירופה, תאילנד, דרום אפריקה, 

הם  מהטיולים  מרבית  ארה"ב. 

סיורי  וללא  חופשיים  ימים  ללא 

בחירה. כניסות ופארקים כלולים.

טיולי איכות מאורגנים
של  מסלולים  מ-100  למעלה 

טיולים מאורגנים ברחבי העולם: 

אסיה,  סקנדינביה,  אירופה, 

אפריקה,  הרחוק,  המזרח 

אמריקה, ארצות הבלקן.

מאורגנים במחירים קטנים
באירופה,  יעדים  למגוון  טיולים 

הכוללים ימים חופשיים וסיורים 

מרכזיים:  תיירות  באתרי 

גיאורגיה,  השחור,  היער  ניס, 

איטליה, רומניה.

טיולים בהתאמה אישית
יתכנן  בנתור  המקצועי  הצוות 

משפחות  זוגות,  לכם:  ויתאים 

וחברים את הטיול ע"פ רצונותיכם 

באירופה,  מיוחדים  יעדים  למגוון 

ארצות הבלקן והמזרח הרחוק.

WWW.NATOUR.CO.IL



נתור פותחת בפניכם
עולם ומלואו- בדרך שלכם!

חופשה בראש שקט

טיולי משפחות
משפחות  טיולי  של  גדול  מגוון 

לאירופה, תאילנד, דרום אפריקה, 

הם  מהטיולים  מרבית  ארה"ב. 

סיורי  וללא  חופשיים  ימים  ללא 

בחירה. כניסות ופארקים כלולים.

טיולי איכות מאורגנים
של  מסלולים  מ-100  למעלה 

טיולים מאורגנים ברחבי העולם: 

אסיה,  סקנדינביה,  אירופה, 

אפריקה,  הרחוק,  המזרח 

אמריקה, ארצות הבלקן.

מאורגנים במחירים קטנים
באירופה,  יעדים  למגוון  טיולים 

הכוללים ימים חופשיים וסיורים 

מרכזיים:  תיירות  באתרי 

גיאורגיה,  השחור,  היער  ניס, 

איטליה, רומניה.

טיולים בהתאמה אישית
יתכנן  בנתור  המקצועי  הצוות 

משפחות  זוגות,  לכם:  ויתאים 

וחברים את הטיול ע"פ רצונותיכם 

באירופה,  מיוחדים  יעדים  למגוון 

ארצות הבלקן והמזרח הרחוק.

WWW.NATOUR.CO.IL
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מזרח רחוק יוקרתי ומרתק
המסלולים מותאמים באופן אישי - טיולים וחופשות בסגנון שטיילת בטוחה שתאהבו. 

מתאים למטיילים, משפחות עם ילדים, זוגות בירח דבש ולחובבי רומנטיקה או אירועים מיוחדים, 
קבוצות סגורות ונוסעים עצמאים. לכל אחד המסלול המושלם עבורו, לחוויה בלתי נשכחת. 

לקבלת הצעת מחיר 
פנו אלינו בטלפון או במייל 
ואנו נשוב אליכם בהקדם !
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יפן
פריחת הדובדבן, או השלכת עוצרת הנשימה . . . 

יפן היא אחת מהמדינות המאתגרות והמרתקות במזרח. טיילת תעצב 
עבורכם טיול ייחודי של תרבות עשירה, אתרים ייחודיים וחוויית לינה 
יפנית מסורתית. באמצעות תכנון מקצועי ומוקפד, מובטח שתתאהבו 
ביפן ותחוו התנסויות מקוריות, שתישארנה אתכם לתמיד, באחת המדינות 

בעלת המסורת המרתקת, במזרח הרחוק ואולי בכלל.

וייטנאם – קמבודיה – לאוס 
אנחנו בוחרים עבורכם את כל המקומות היפים ביותר, 

לטיול אחד בעולם מופלא !  

חלמתם על טיול לויאטנם, לקמבודיה או לאוס? תכננו עבורכם טיול 
מאורגן / פרטי. תוכלו לבחור בין מדינה אחת או את כולן ותיהנו מרב 
גוניות של מראות מהפנטים, נופים פראיים, אגמים ונהרות, מקדשים 
מפורסמים, עיסויים מרגיעים, טיולי אופניים, סדנאות בישול והיכרות עם 
מסורת, תרבות עשירה וחווייה קולינרית מדהימה, בליווי מדריכים מקומיים.

סרי לנקה 
טיול פרטי במדינה הירוקה ביותר באוקיינוס ההודי 

אומרים שהדברים הכי טובים באים באריזות קטנות....  סרי לנקה - אי 
קטן המכיל כל כך הרבה - טבע, בעלי חיים, חופים, היסטוריה, הכנסת 
אורחים, צלילה וגלישה, מטעי תה ונופים ירוקים ויפהפיים של שדות 

אורז רחבי ידיים.  
טיילת תספק לכם חופשה המותאמת לכם.

סין
אם התרבויות של המזרח הרחוק . . . 

סין הצבעונית והאוריינטאלית מציעה צירוף של העיר האסורה בבייג’ין, 
גורדי השחקים של שנחאי, חיילי הטרקוטה של שיאן, החומה הסינית 

והטבע המתפרץ של גוילין ועוד.
טיילת תלקט עבורכם את המיטב של סין, בצורה היעילה והמהנה 
ביותר, מבחינת תכנון זמנים, שעות טיסה נוחות, מלונות, סיורים ומדריכים 

מקומיים – חוויה אמיתית. 

תאילנד הקסומה  
לחוות את תאילנד על כל גווניה  

זו חוויה לטייל במדינה שאנשיה תמיד מחייכים, נוחה לטיול בכל עונות 
השנה, מותירה רושם עז של צבעים, יופי, חופשה מפנקת, נופש בחולות 
הלבנים, קניות ושווקים, פסטיבלים, תרבות עשירה, חוויית צלילה במים 

צלולים, טרקים בג’ונגל, שייט בשמורות ומגוון פעילויות וחוויות.
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