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אוניברסיטת בן גוריון 2016-
***לפירוט המלא של האתרים המכבדים את השובר ,יש ללחוץ על תמונת השובר:

בתי מלון | צימרים ובקתות | אירוח כפרי
שם השובר
הכוכב השישי

חופשה בין כוכבים

חופשה זוגית

פירוט

מחיר

שובר הזמנה המקנה לילה לזוג על בסיס חצי פנסיון במבחר בתי מלון יוקרתיים או בחירה מבין
מגוון אטרקציות יוקרתיות (טיסה בכדור פורח ,לינה לזוג ביאכטה ,יום כיף זוגי במלון מצפה הימים
ועוד.)...

₪ 1135

שובר הזמנה המקנה לילה לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר במבחר בתי מלון יוקרתיים או בחירה
מבין מגוון אטרקציות יוקרתיות (טיסה בכדור פורח ,לינה לזוג ביאכטה ,יום כיף זוגי במלון מצפה
הימים ועוד.)...

₪ 883

שובר הזמנה המקנה לילה לזוג על בסיס חצי פנסיון במבחר בתי מלון ברמה של  5כוכבים או
במבחר צימרים יוקרתיים או בחירה מבין מגוון אטרקציות יוקרתיות (טיסה בכדור פורח ,לינה לזוג
ביאכטה ועוד).

₪ 825

שובר הזמנה המקנה לילה לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר במבחר בתי מלון ברמה של  5כוכבים
או במבחר צימרים יוקרתיים או בחירה מבין מגוון אטרקציות יוקרתיות (טיסה בכדור פורח ,לינה
לזוג ביאכטה ועוד).

₪ 645

שובר הזמנה המקנה לילה לזוג על בסיס לינה וחצי פנסיון במבחר בתי מלון ברמה של  4כוכבים
או לילה לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר  +בקבוק יין (אלא אם מצוין אחרת) ,במבחר צימרים
ובקתות* (*ההזמנה לצי מרים תקפה באמצע השבוע בלבד ואינה תקפה ביולי ,אוגוסט ובתקופות
החגים).
שובר הזמנה המקנה לילה לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר במבחר בתי מלון ברמה של  4כוכבים
או לילה לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר  +בקבוק יין (אלא אם מצוין אחרת) ,במבחר צימרים
ובקתות* ( *ההזמנה לצימרים תקפה באמצע השבוע בלבד ואינה תקפה ביולי ,אוגוסט ובתקופות
החגים).

₪ 615

₪ 460

בקתה בטבע
שובר הזמנה המקנה  2לילות לזוג בסוף שבוע או  3לילות באמצע שבוע* במבחר צימרים
יוקרתיים.

₪ 850

*בחודשים יולי ,אוגוסט ובתקופות החגים ,האירוח הינו ל 2 -לילות בלבד באמצע שבוע/סוף שבוע.

חופשה כפרית
שובר הזמנה המקנה  2לילות לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר במבחר בתי אירוח כפריים
(קיבוצים ,מושבים ועוד) או במבחר בתי מלון.

₪ 503

הזמנה כפרית
שובר הזמנה המקנה לילה לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר במבחר בתי אירוח כפריים (קיבוצים,
מושבים ועוד).

₪ 314
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ספא | מסעדות | אטרקציות | ועוד...
שם השובר
חוויה רומנטית

פירוט
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:





פינוק בספא

מחיר

עיסוי זוגי במבחר אתרי ספא ומרחצאות.
ארוחה זוגית עשירה במבחר מסעדות.
מבחר אטרקציות לזוג (טיסה רומנטית ,רכיבה על סוסים ,טיסה בכדור פורח ,טרקטורון מעופף,
טיול טרקטורונים ,סדנת צילום ,פיינטבול ועוד).
לילה לזוג בבקתה רומנטית (באמצע שבוע בלבד .לא תקף ביולי ,אוגוסט ובתקופות החגים).

₪ 270

פינוק בספא וארוחה:
שובר הזמנה ליחיד המקנה שימוש חופשי במתקני הספא ,טיפול ( 45-60דק') לבחירה וארוחה,
במבחר אתרי ספא או  ₪ 240למימוש ברשת .LALINE

₪214

פינוק בספא:
שובר הזמנה ליחיד המקנה שימוש חופשי במתקני הספא ,טיפול ( 45-60דק') לבחירה ושתייה,
במבחר אתרי ספא או  ₪ 200למימוש ברשת .LALINE

₪ 166

מבשלים סדנא

הזמנה טעימה

שובר המקנה סדנת בישול ליחיד במבחר אתרים בפריסה ארצית.

₪ 189

שובר בערך נקוב של  ₪ 250למימוש במבחר מסעדות ובתי קפה בפריסה ארצית.

₪ 187

שובר בערך נקוב של  ₪ 200למימוש במבחר מסעדות ובתי קפה בפריסה ארצית.

₪ 150

שובר בערך נקוב של  ₪ 150למימוש במבחר מסעדות ובתי קפה בפריסה ארצית.

₪ 112

שובר בערך נקוב של  ₪ 120למימוש במבחר מסעדות ובתי קפה בפריסה ארצית.

₪ 89

פינוקים
שם השובר

 "לפנק ולהתפנק עם רעיונית"פירוט

מחיר

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

פינוקים 250

פינוקים 220

 ₪ 250 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 250 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ₪ 250 למימוש ברשת בתי קולנוע סינמה סיטי.
 כניסה משפחתית לפארקי מים ,אטרקציות ומרחצאות חמים.
 כניסה משפחתית ( 4אנשים) לסרט  4 +פופקורן ו 4-שתייה.
 כניסה לקונצרטים והצגות.
 מנוי של  5כניסות למגוון חדרי כושר.
 סדנת בישול ליחיד.
 טיפול ספא ליחיד ( 45-60דק') ושתייה במבחר אתרי ספא.
 ועוד...
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:








 ₪ 300זיכוי כספי למימוש ברשת .VARDINON
 ₪ 220למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 220למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ₪ 220למימוש ברשת בתי קולנוע סינמה סיטי.
כניסה זוגית/משפחתית לפארקי מים ,אטרקציות ומרחצאות חמים.
כניסה משפחתית ( 4אנשים) לסרט  4 +פופקורן ו 4-שתייה.
כניסה לקונצרטים והצגות.

₪ 188

₪ 167
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 סדנת בישול ליחיד.
 טיפול ספא ליחיד ( 45-60דק') ושתייה במבחר אתרי ספא.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

פינוקים 180

פינוקים 150

פינוקים 100

פינוקים 50

 ₪ 180 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 180 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ₪ 180 למימוש ברשת בתי קולנוע סינמה סיטי.
 כניסה משפחתית ( 4אנשים) לסרט  4 +פופקורן ו 4-שתייה.
 כניסה לקונצרטים והצגות.
 טיפול ספא ליחיד ( 45-60דק') ושתייה במבחר אתרי ספא (בתוספת תשלום ע"ס .)₪ 45
 כניסה לפארקי מים ואטרקציות.
 ועוד...
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 200 זיכוי כספי למימוש ברשת .VARDINON
 ₪ 150 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 150 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ₪ 150 למימוש ברשת בתי קולנוע סינמה סיטי.
 כניסה משפחתית ( 4אנשים) לסרט.
 כניסה זוגית לקונצרטים והצגות.
 כניסה זוגית לפארקי מים ואטרקציות.
 טיפול ספא ליחיד ( 45-60דק') ושתייה במבחר אתרי ספא (בתוספת תשלום ע"ס .)₪ 60
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 100 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 100 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ארוחת בוקר זוגית ברשת .MAX BRENNER
 ארוחות בוקר עשירות במבחר בתי קפה ומסעדות.
 ארוחת בוקר זוגית ברשת מאפה נאמן.
 כניסה זוגית לפארקי מים ואטרקציות.
 כניסה זוגית לאתרי ספא ומרחצאות חמים.
 כניסה זוגית לסרט  2 +פופקורן ו 2 -שתייה.
 כניסה זוגית לקונצרטים והצגות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:









 ₪ 50למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 50למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
קפה ומאפה לזוג במגוון בתי קפה ומסעדות.
ארוחת ראנץ' ליחיד  +קינוח ברשת בורגראנץ'.
כניסת יחיד לסרט  +שתייה.
כניסת יחיד לפארקי מים ואטרקציות.
מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
ועוד...

₪ 135

₪ 112

₪ 74

₪ 37

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

פינוקים 40










 ₪ 40למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 40למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
קפה ומאפה לזוג במגוון בתי קפה ומסעדות.
ארוחת ראנץ' ליחיד.
כניסת יחיד לסרט  +שתייה.
כניסת יחיד לפארקי מים ואטרקציות.
מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
ועוד...

₪ 30
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אתנחתא
שם השובר

 "כל העולמות בשובר אחד"פירוט

מחיר

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

אתנחתא














 ₪ 110למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 110למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
ארוחות בוקר עשירות במבחר בתי קפה ומסעדות.
ארוחת בוקר זוגית ברשת .MAX BRENNER
ארוחת בוקר זוגית ברשת הולידיי אין וקראון פלזה.
כניסה זוגית לפארקי מים ואטרקציות.
כניסה זוגית לאתרי ספא ומרחצאות חמים  +קפה ומאפה.
כניסה זוגית לסרט  2 +פופקורן ו 2 -שתייה.
כניסת יחיד ל V.I.P -סינמה סיטי.
כניסה זוגית לקונצרטים והצגות.
מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
ועוד...

₪ 85

ארוחה מהסרטים | ארוחות בוקר | קולנוע | ועוד...
פירוט

שם השובר

מחיר

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

ארוחה מהסרטים 90

 ₪ 140 זיכוי כספי למימוש ברשת .VARDINON
 ₪ 90 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 90 למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה  /עוגה  /קינוח).
 כניסה זוגית למגוון אטרקציות.
 כניסה זוגית לסרט  +פופקורן ושתייה.
 כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

ארוחה מהסרטים 85

 ₪ 85 למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ₪ 85 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד...
 ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה  /עוגה  /קינוח).
 כניסה זוגית למגוון אטרקציות.
 כניסה זוגית לסרט  +פופקורן ושתייה.
 כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

ארוחה מהסרטים 80

 ₪ 120 זיכוי כספי למימוש ברשת .VARDINON
 ₪ 80 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 80 למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה  /עוגה  /קינוח).
 כניסה זוגית למגוון אטרקציות.
 כניסה זוגית לסרט.
 כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

ארוחה מהסרטים 75

 ₪ 120זיכוי כספי למימוש ברשת .VARDINON
 ₪ 75למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 75למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה  /עוגה  /קינוח).
כניסה זוגית למגוון אטרקציות.
כניסה זוגית לסרט.
כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
ועוד...











₪ 68

₪ 66

₪ 63

₪ 61
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ארוחה מהסרטים
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה  /עוגה  /קינוח).
 כניסה זוגית לסרט.
 כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.

₪ 62

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

בוקר ישראלי

בוקר של יום חולין +
(סתם יום של חול)











 ₪ 70למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 70למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה  /עוגה  /קינוח).
כניסה זוגית לסרט.
כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
כניסת יחיד או  ₪ 70למימוש במגוון אתרי ספא ומרחצאות חמים.
כניסת יחיד לפארקי מים ואטרקציות.
מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
ועוד...

₪ 56

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:







 ₪ 60למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 60למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
ארוחת בוקר זוגית באמצע השבוע.
כניסה זוגית לסרט.
כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
ועוד...

₪ 47

בוקר של יום חולין
שובר הזמנה המקנה ארוחת בוקר זוגית באמצע השבוע.

₪ 46

הזמנה זוגית לקולנוע
שובר הזמנה המקנה כניסה זוגית לסרט  2 +פופקורן ו 2 -שתייה.

₪ 73

הזמנה זוגית לסרט
₪ 52

שובר הזמנה המקנה כניסה זוגית לסרט.

קפה ומאפה
שם השובר
קפה ליחיד

פירוט

שובר הזמנה המקנה קפה ליחיד במבחר בתי קפה ומסעדות.

מחיר

₪7

קפה בשניים
שובר הזמנה המקנה קפה לזוג במבחר בתי קפה ומסעדות.

₪ 12.5
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קפה ומאפה ליחיד
₪ 14.5

שובר הזמנה המקנה קפה ומאפה ליחיד במבחר בתי קפה ומסעדות.

קפה ומאפה לזוג
₪ 28

שובר הזמנה המקנה קפה ומאפה לזוג במבחר בתי קפה ומסעדות.

גלובל תו – שוברי כסף
שם השובר

פירוט
שובר בערך נקוב של  ₪ 100למימוש במאות אתרים
בפריסה ארצית (בתי קפה ומסעדות ,אתרי ספא ,אטרקציות,
בתי מלון ,צימרים ,רשתות ועוד).

גלובל תו

שובר בערך נקוב של  ₪ 50למימוש במאות אתרים בפריסה
ארצית (בתי קפה ומסעדות ,אתרי ספא ,אטרקציות ,בתי
מלון ,צימרים ,רשתות ועוד).
שובר בערך נקוב של  ₪ 25למימוש במאות אתרים בפריסה
ארצית (בתי קפה ומסעדות ,אתרי ספא ,אטרקציות ,בתי
מלון ,צימרים ,רשתות ועוד).
שובר בערך נקוב של  ₪ 20למימוש במאות אתרים בפריסה
ארצית (בתי קפה ומסעדות ,אתרי ספא ,אטרקציות ,בתי
מלון ,צימרים ,רשתות ועוד).

מחיר

 ברכישת  10% - ₪ 1,000-4,000הנחה ברכישת  13% - ₪ 4,000-10,000הנחה ברכישת  15% - ₪10,000-25,000הנחה -ברכישת  ₪ 25,000ומעלה  18% -הנחה

*מינימום רכישה  1,000ש"ח

 המחירים אינם כוללים מע"מ.
 המחירים מתייחסים להזמנה של מינימום  10שוברים.
 את השוברים ניתן לממש ישירות בבתי האירוח ,במסעדות ובבתי המלון * 365ימים בשנה !!!
 מימוש שוברי הנופש ביולי ,אוגוסט ובתקופות החגים ,כרוך בתוספת תשלום  -ראה תוספת באתר האינטרנט.
 בחלק מהאתרים תידרש תוספת תשלום ,ראה פירוט בחוברת המצורפת או באתר האינטרנט.
 ט.ל.ח.

למידע נוסף היכנסו לאתר הביתwww.raayonit.co.il :

בברכה,
סימה אלקבץ
מנהלת מכירות
03-9223392
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