דצמבר 21

מחירון מיוחד 2022
***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

בקתה בטבע

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 ועוד.)...

₪ 1,280

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 ועוד.)...

₪ 980

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).

₪ 879

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

₪ 695

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 לצימרים 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 4
כוכבים 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).
שובר הזמנה המקנה  2לילות לזוג בסוף שבוע או  3לילות באמצע שבוע* במבחר צימרים
יוקרתיים.
* בחודשים יולי ,אוגוסט ובתקופות החגים ,האירוח הינו ל 2 -לילות בלבד באמצע שבוע/סוף
שבוע.

₪ 667

₪ 505

₪ 920

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

₪ 727

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

₪ 450
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ספא | מסעדות | אטרקציות | ועוד...
פירוט

שם השובר
חוויה רומנטית

מחיר

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:





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).

₪ 272

גורמה ערב זוגית

פינוק בספא

שובר המקנה ארוחה זוגית עשירה במבחר מסעדות גורמה בפריסה ארצית.

₪ 248

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

₪ 235

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

₪ 180

מבשלים סדנא

הזמנה טעימה

הזמנה טעימה –
כשר/מהדרין

שובר המקנה סדנת בישול ליחיד במבחר אתרים בפריסה ארצית.

₪ 225

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

₪ 183

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

₪ 145

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

₪ 110

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

₪ 88

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

₪ 183

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

₪ 145

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

₪ 110

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

₪ 88
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פינוקים
שם השובר

 "לפנק ולהתפנק עם רעיונית"פירוט

מחיר

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:

פינוקים 300

פינוקים 250

פינוקים 220

פינוקים 180

פינוקים 150

פינוקים 120











 ₪ 300למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 300למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
אירוח כפרי קסום – לילה לזוג באמצ"ש כולל ארוחת בוקר.
יום פינוק לגוף ולנפש – עיסוי מלא ליחיד ,שימוש במתקנים וארוחה.
כניסה זוגית לסרט  V.I.Pברשת סינמה סיטי בכל ימות השבוע.
חגיגה במים – יום כיף משפחתי במרחצאות חמים ופארקי מים.
תרבות קונצרטים והצגות.
מבשלים סדנא – חוויה קולינרית (בשרים ,דגים ,אסיאתי ,איטלקי ,מאפים ועוד).
אטרקציות ,חוויות ,פינוקים וריגושים (קיאקים ,סוסים ,טרקטורונים ,פיינטבול ,סדנאות
צילום ,חדרי בריחה ועוד).

₪ 220

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 250 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 250 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 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.

₪ 183

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 220 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 220 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 כניסה זוגית/משפחתית לפארקי מים ,אטרקציות ומרחצאות חמים.
 כניסה משפחתית ( 4אנשים) לסרט  4 +פופקורן ו 4-שתייה.
 כניסה לקונצרטים והצגות.
 סדנת בישול ליחיד.
 טיפול ספא ליחיד ( 45-60דק') ושתייה במבחר אתרי ספא.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.

₪ 161

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 180 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 180 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 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.

₪ 132

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 150 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 150 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 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.

₪ 110

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 120 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 120 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 כניסה זוגית לאתרי ספא ומרחצאות חמים  +קפה ומאפה.
 כניסה זוגית לפארקי מים ואטרקציות.
 כניסת יחיד ל V.I.P -סינמה סיטי.
 כניסה זוגית לסרט  2 +פופקורן ו 2 -שתייה.
 כניסה זוגית לקונצרטים והצגות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.

₪ 88
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פינוקים 100

פינוקים 80

פינוקים 70

פינוקים 60

פינוקים 50

פינוקים 40

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.
 ארוחות בוקר עשירות במבחר בתי קפה ומסעדות.
 ארוחה אסייתית זוגית.
 2 מגשי פיצות משפחתיות ברשת פרגו.
 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.
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 80 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 80 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 2 מגשי פיצות משפחתיות ברשת פרגו.
 ארוחה אסיאתית.
 כניסה זוגית לסרט.
 כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
 כניסה זוגית למגוון אטרקציות.
 ועוד...
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ארוחת בוקר ליחיד.
 ₪ 70 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 70 למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 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...

₪ 73

₪ 58

₪ 51

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ארוחת בוקר ליחיד.
 ₪ 60 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 60 למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
 כניסת יחיד או  ₪ 60למימוש במגוון אתרי ספא ומרחצאות חמים.
 כניסת יחיד לפארקי מים ואטרקציות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...

₪ 44

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 50 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 50 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 קפה ומאפה לזוג במגוון בתי קפה ומסעדות.
 כניסת יחיד לסרט  +שתייה.
 כניסת יחיד לפארקי מים ואטרקציות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...

₪ 37

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 40 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 40 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 קפה ומאפה לזוג במגוון בתי קפה ומסעדות.
 כניסת יחיד לסרט  +שתייה.
 כניסת יחיד לפארקי מים ואטרקציות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...

₪ 29
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פינוקים של בוקר | ארוחה מהסרטים | ארוחות בוקר | קולנוע
שם השובר

פירוט

מחיר

פינוקים של בוקר 120

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 120 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 120 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ארוחות בוקר זוגית בבתי קפה ומסעדות בפריסה ארצית.
 2 מגשי פיצות משפחתיות ברשת פרגו.
 כניסה זוגית לאתרי ספא ומרחצאות חמים  +קפה ומאפה.
 כניסה זוגית לפארקי מים ואטרקציות.
 כניסה זוגית לסרט  2 +פופקורן ו 2 -שתייה.
 כניסה זוגית לקונצרטים והצגות.
מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.

₪ 88

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ארוחות בוקר זוגית בבתי קפה ומסעדות בפריסה ארצית.
 ארוחה אסייתית זוגית.
 ₪ 110 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 110 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 2 מגשי פיצות משפחתיות ברשת פרגו.
 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.

₪ 82

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ארוחות בוקר זוגית בבתי קפה ומסעדות בפריסה ארצית.
 ארוחה אסייתית זוגית.
 ₪ 100 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 100 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 2 מגשי פיצות משפחתיות ברשת פרגו.
 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.

₪ 77

פינוקים של בוקר 110

פינוקים של בוקר 100

פינוקים של בוקר זוגי
שובר הזמנה המקנה ארוחת בוקר זוגית עשירה ומגוונת.

₪ 73

פינוקים של בוקר יחיד
שובר הזמנה המקנה ארוחת בוקר ליחיד עשירה ומגוונת.

ארוחה מהסרטים 90

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

₪ 41

₪ 66
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ארוחה מהסרטים 85

ארוחה מהסרטים 80

ארוחה מהסרטים 75

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה/עוגה/קינוח).
 ₪ 85 למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ₪ 85 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד...
 2 מגשי פיצות משפחתיות ברשת פרגו.
 ארוחה אסייתית זוגית.
 כניסה זוגית למגוון אטרקציות.
 כניסה זוגית לסרט  +פופקורן ושתייה.
 כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה/עוגה/קינוח).
 ₪ 80 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 80 למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 2 מגשי פיצות משפחתיות ברשת פרגו.
 ארוחה אסייתית זוגית.
 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:
 ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה/עוגה/קינוח).
 ₪ 75 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות ועוד.
 ₪ 75 למימוש במבחר מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 2 מגשי פיצות משפחתיות ברשת פרגו.
 ארוחה אסייתית זוגית.
 כניסה זוגית למגוון אטרקציות.
 כניסה זוגית לסרט.
 כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.
 מנוי לאחד המגזינים מקבוצת המגזינים ידיעות אחרונות לבחירה.
 ועוד...

₪ 64

₪ 62

₪ 61

ארוחה מהסרטים
שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:






בוקר ישראלי

בוקר של יום חולין ( +סתם יום
של חול)

ארוחת בוקר זוגית (בחלק מהמסעדות  2מנות לבחירה :פסטה/עוגה/קינוח).
ארוחה אסייתית זוגית.
 2מגשי פיצות משפחתיות ברשת פרגו.
כניסה זוגית לסרט.
כניסת יחיד לקונצרטים והצגות.

₪ 64

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:










 ₪ 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...

₪ 54

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...

₪ 45
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בוקר של יום חולין
שובר הזמנה המקנה ארוחת בוקר זוגית באמצע השבוע.

אתנחתא
שם השובר

 "כל העולמות בשובר אחד"פירוט

שובר הזמנה המקנה אחת מהאפשרויות הבאות לבחירה:
 ₪ 110 למימוש במבחר רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מוזיקה ,כלי בית ,מתנות.
 ₪ 110 למימוש במאות מסעדות ,בתי קפה וקונדיטוריות.
 ארוחות בוקר עשירות במבחר בתי קפה ומסעדות.
 ארוחה אסייתית זוגית.
 ארוחת בוקר זוגית בסניפי מלון .VERT
 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...

אתנחתא

₪ 44

מחיר

₪ 85

 – V.I.Pסינמה סיטי | קולנוע | סרט
שם השובר
 - V.I.Pיחיד אמצ"ש

פירוט

שובר הזמנה המקנה כניסת יחיד באמצע השבוע ל V.I.P -סינמה סיטי.

מחיר

₪ 90

 - V.I.Pיחיד כל ימות השבוע
שובר הזמנה המקנה כניסת יחיד בכל ימות השבוע ל V.I.P -סינמה סיטי.

₪ 99

 - V.I.Pזוגי אמצ"ש
שובר הזמנה המקנה כניס זוגית באמצע השבוע ל V.I.P -סינמה סיטי.

₪ 179

 - V.I.Pזוגי כל ימות השבוע
שובר הזמנה המקנה כניסה זוגית בכל ימות השבוע ל V.I.P -סינמה סיטי.

₪ 198

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

₪ 70
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הזמנה זוגית לסרט
₪ 50

שובר הזמנה המקנה כניסה זוגית לסרט.

קפה ומאפה
שם השובר

מחיר

פירוט

קפה ליחיד
₪6

שובר הזמנה המקנה קפה ליחיד במבחר בתי קפה ומסעדות.

קפה בשניים
₪ 12

שובר הזמנה המקנה קפה לזוג במבחר בתי קפה ומסעדות.

קפה ומאפה ליחיד
₪ 14

שובר הזמנה המקנה קפה ומאפה ליחיד במבחר בתי קפה ומסעדות.

קפה ומאפה לזוג
₪ 27

שובר הזמנה המקנה קפה ומאפה לזוג במבחר בתי קפה ומסעדות.

גלובל תו – שוברי כסף
שם השובר

גלובל תו

פירוט
שובר בערך נקוב של  ₪ 100למימוש במאות
אתרים בפריסה ארצית (בתי קפה ומסעדות,
אתרי ספא ,אטרקציות ,בתי מלון ,צימרים,
רשתות ועוד).
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
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מחירון שוברים דיגיטליים 2022
דצמבר 21

***לפירוט המלא של האתרים המכבדים ,יש ללחוץ על תמונת השובר:
גלובל תו פלטינום – הסדרה היוקרתית
שם השובר
גלובל תו

פירוט

מחיר

יותר רשתות ,יותר מסעדות ,יותר אפשרויות,
יותר פריסה:
תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה
ביתית/כרטיס מגנטי) למימוש במאות אתרים
בפריסה ארצית :בתי מלון ,צימרים ,ספא,
אטרקציות ,מסעדות ,בתי קפה ,קונדיטוריות,
רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מתנות ועוד...

זיכוי כספי ברשתות מובילות
יותר רשתות ,יותר אפשרויות ,יותר פריסה:
תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה
ביתית/כרטיס מגנטי) למימוש במבחר רשתות
מובילות בפריסה ארצית.

עד  6% - ₪ 1,500הנחה
מעל  10% ₪ 1,500הנחה

מסעדות שף יוקרתיות
תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה
ביתית/כרטיס מגנטי) למימוש במסעדות שף
יוקרתיות.
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מלונות יוקרה
פירוט

מחיר

שם השובר
דיגיטלי פלטינום
לילה לזוג – חצי פנסיון

תו דיגיטלי המקנה לילה לזוג על בסיס לינה חצי פנסיון במבחר בתי מלון יוקרתיים.

₪ 1,280

דיגיטלי פלטינום
לילה לזוג – ארוחת בוקר
תו דיגיטלי המקנה לילה לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר במבחר בתי מלון
יוקרתיים.

₪ 980

גלובל תו – "כל העולמות"
שם השובר
גלובל תו – דיגיטלי

פירוט

מחיר

תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה
ביתית/כרטיס מגנטי) למימוש במאות אתרים
בפריסה ארצית :בתי מלון ,צימרים ,ספא,
אטרקציות ,מסעדות ,בתי קפה ,קונדיטוריות,
רשתות ביגוד ,תמרוקים ,מתנות ועוד...

עד  10% - ₪ 1,500הנחה
מעל  15% ₪ 1,500הנחה

זיכוי כספי ברשתות מובילות
דיגיטלי
תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה
ביתית/כרטיס מגנטי) למימוש במבחר רשתות
מובילות בפריסה ארצית.

מסעדות
שם השובר
מסעדות

פירוט

מחיר

תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה
ביתית/כרטיס מגנטי) למימוש במאות מסעדות
ובתי קפה בפריסה ארצית.

עד  10% - ₪ 1,500הנחה
מעל  15% ₪ 1,500הנחה

מסעדות – כשר/מהדרין
תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה
ביתית/כרטיס מגנטי) למימוש במאות מסעדות
ובתי קפה כשרות וכשרות למהדרין בפריסה
ארצית.

ארוחה אסייתית זוגית כשרה
תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה
ביתית/כרטיס מגנטי) המקנה ארוחה אסייתית
זוגית מדהימה ברשת הסושייה וברשת
.FRANGELICO

₪ 82
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ארוחת המבוגר זוגית
סלולארי/מייל/הדפסה
(קופון
דיגיטלי
תו
ביתית/כרטיס מגנטי) המקנה ארוחת המבורגר
זוגית ברשת עד העצם.

₪ 75

ארוחות בוקר ועוד...
שם השובר

פירוט

ארוחת בוקר זוגית ועוד...

תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה ביתית/כרטיס מגנטי) המקנה ארוחה
בוקר זוגית מפנקת במבחר בתי קפה ומסעדות כשרות וכשרות למהדרין בפריסה
ארצית ארוחה אסייתית זוגית מדהימה ברשת הסושייה וברשת FRANGELICO
או שתי פיצות משפחתיות (גודל  )Lברשת פיצה עגבנייה או פיצה משפחתית +
פיצה אישית  2 +תוספות ברשת פיצה האט או ארוחת המבורגר זוגית ברשת עד
העצם או ברשת  McDonald'sאו כניסה זוגית לסרט בכל ימות השבוע ועוד...
תו דיגיטלי (קופון סלולרי /מייל /הדפסה ביתית /כרטיס מגנטי) המקנה ארוחת בוקר
זוגית מפנקת במבחר בתי קפה ומסעדות כשרות וכשרות למהדרין בפריסה ארצית
או ארוחה אסייתית זוגית מדהימה ברשת הסושייה וברשת FRANGELICO
כשרה וכשרה למהדרין או שתי פיצות משפחתיות (גודל  )Lברשת פיצה עגבנייה
כשרות וכשרות למהדרין או פיצה משפחתית  +פיצה אישית  2 +תוספות ברשת
פיצה האט כשרה וכשרה למהדרין או ארוחת המבורגר זוגית ברשת עד העצם או
ברשת  McDonald'sכשרה וכשרה למהדרין או כניסה זוגית לסרט בכל ימות
השבוע ועוד...

ארוחת בוקר זוגית ועוד...
כשר/מהדרין

מחיר
₪ 73

₪ 73

ארוחת בוקר זוגית ישראלית
תו דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה ביתית/כרטיס מגנטי) המקנה ארוחה בוקר
זוגית מפנקת במבחר בתי קפה ומסעדות בפריסה ארצית.

ארוחת בוקר זוגית ישראלית
כשרה/מהדרין

ארוחת בוקר מפנקת ליחיד
ועוד...

תו דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה ביתית/כרטיס מגנטי) המקנה ארוחה בוקר
זוגית מפנקת במבחר בתי קפה ומסעדות כשרות וכשרות למהדרין בפריסה
ארצית.

תו דיגיטלי (קופון סלולרי /מייל /הדפסה ביתית /כרטיס מגנטי) המקנה ארוחת בוקר
מפנקת ליחיד במבחר בתי קפה ומסעדות בפריסה ארצית או פיצה משפחתית
(גודל  )Lברשת פיצה עגבנייה או פיצה משפחתית ברשת פיצה האט או ארוחת
המבורגר ליחיד ברשת עד העצם או ברשת  McDonald'sאו כניסה ליחיד לסרט.

₪ 73

₪ 73

₪ 41

פיצה משפחתית
שם השובר
פיצה משפחתית

פיצה משפחתית  +תוספות

פירוט

מחיר

תו פיצה משפחתית ברשת פיצה עגבנייה או ברשת פיצה האט.

₪ 35

תו לפיצה משפחתית (גודל  )Lכולל  3תוספות*ברשת פיצה עגבנייה.
* טונה  /אנשובי  /אקסטרה מוצרלה  /בולגרית  /קמח כוסמין  -בתוספת תשלום.

₪ 40

 2פיצות משפחתיות
תו ל  -שתי פיצות משפחתיות ברשת פיצה עגבנייה או ברשת פיצה האט.

₪ 70
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ספא
שם השובר
ספא וארוחה לזוג

פירוט

מחיר

ספא וארוחה לזוג:
תו דיגיטלי לזוג המקנה שימוש חופשי במתקני הספא ,טיפול ( 45-60דק') לבחירה
וארוחה ,במבחר אתרי ספא.

₪ 470

ספא וארוחה ליחיד
ספא וארוחה ליחיד:
תו דיגיטלי ליחיד המקנה שימוש חופשי במתקני הספא ,טיפול ( 45-60דק') לבחירה
וארוחה ,במבחר אתרי ספא.

₪ 235

ספא לזוג
ספא זוגי:
תו דיגיטלי לזוג המקנה שימוש חופשי במתקני הספא ,טיפול ( 45-60דק') לבחירה
במבחר אתרי ספא.

₪ 360

ספא ליחיד
ספא ליחיד:
תו דיגיטלי ליחיד המקנה שימוש חופשי במתקני הספא ,טיפול ( 45-60דק') לבחירה
במבחר אתרי ספא.

₪ 180

סדנת בישול חווייתית
שם השובר
סדנת בישול ליחיד

פירוט

מחיר

תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה ביתית/כרטיס מגנטי) המקנה סדנת
בישול חווייתית ליחיד במבחר אקדמיות מובילות לבישול/אפייה ועוד...

₪ 225

סדנת בישול לזוג
תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה ביתית/כרטיס מגנטי) המקנה סדנת
בישול חווייתית לזוג במבחר אקדמיות מובילות לבישול/אפייה ועוד...

₪ 450
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קולנוע
שם השובר
סינמה סיטי  -VIPכניסה
זוגית כל ימות השבוע

פירוט

תו דיגיטלי המקנה כניסה זוגית בכל ימות השבוע ל V.I.P -סינמה סיטי.

מחיר

₪ 210

סינמה סיטי  -VIPכניסה
ליחיד כל ימות השבוע
תו דיגיטלי המקנה כניסת יחיד בכל ימות השבוע ל V.I.P -סינמה סיטי.

₪ 105

דיגיטלי – כניסה זוגית לסרט
 +פופקורן ושתייה
תו דיגיטלי המקנה כניסה זוגית לסרט כולל  2פופקורן ו 2-שתייה.

₪75

דיגיטלי  -כניסה זוגית לסרט
תו דיגיטלי המקנה כניסה זוגית לסרט.

₪56

דיגיטלי  -כניסה ליחיד לסרט
 +פופקורן ושתייה
תו דיגיטלי המקנה כניסה ליחיד לסרט כולל פופקורן ושתייה.

₪37

דיגיטלי  -כניסה ליחיד לסרט
תו דיגיטלי המקנה כניסה ליחיד לסרט.

₪28

קפה ומאפה
שם השובר
קפה ומאפה ליחיד

פירוט

מחיר

תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה ביתית/כרטיס מגנטי) המקנה קפה
ומאפה במבחר בתי קפה ומסעדות בפריסה ארצית או  5יחידות צ'ורוס ברשת עד
העצם.

₪ 14
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קפה ומאפה לזוג
תו כספי דיגיטלי (קופון סלולארי/מייל/הדפסה ביתית/כרטיס מגנטי) המקנה קפה
ומאפה לזוג במבחר בתי קפה ומסעדות בפריסה ארצית או פיצה אישית  +תוספת
ברשת פיצה האט או  10יחידות צ'ורוס ברשת עד העצם.

₪ 27

*את כל התווים הדיגיטליים ניתן להטעין לכרטיס מגנטי נטען רב פעמי או לשלוח כקוד דיגיטלי ישירות לסלולר/מייל:

כרטיס מגנטי נטען

 "כל המתנות בכרטיס אחד נטען רב פעמי"פירוט

שם השובר
GLOBAL CARD

כרטיס מגנטי נטען למימוש ישיר במאות אתרים בפריסה ארצית :רשתות אופנה ,אתרי ספא,
בתי קפה ומסעדות ,כלי בית ,מתנות ,קוסמטיקה ,אטרקציות ועוד.
*את הכרטיס יש להציג בעת הרכישה (לא חובה לממש את מלוא הסכום/ההטבות הטעונות
במעמד רכישה אחת ,ניתן לפצל למספר רכישות במספר מקומות).

קופון סלולארי/מייל
שם השובר
קופון סלולארי/מייל

פירוט
קופון דיגיטלי שנשלח לנייד/מייל למימוש ישיר במאות אתרים בפריסה ארצית :רשתות אופנה,
אתרי ספא ,בתי קפה ומסעדות ,כלי בית ,מתנות ,קוסמטיקה ,אטרקציות ועוד.
*את הקוד יש להציג בעת הרכישה (לא חובה לממש את מלוא הסכום/ההטבות הטעונות
במעמד רכישה אחת ,ניתן לפצל למספר רכישות במספר מקומות).
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 המחירים אינם כוללים מע"מ.


בכרטיסים/קודים דיגיטליים הטעונים בסכום כספי – מע"מ  – 0תינתן חשבונית
עסקה עפ"י חוק.

 תוקף השוברים אשר נקוב עליהם זיכוי כספי הינו ל 5-שנים ,כל יתר השוברים בתוקף לשנה.


הכרטיסים המגנטיים/קודים דיגיטליים כוללים כפל הנחות ומבצעים בכל הרשתות.

 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.

*** ייתכנו שינויים במהלך השנה במחירי שוברי הלינה.
 ט.ל.ח.

למידע נוסף היכנסו לאתר הביתwww.raayonit.co.il :
בברכה,
בלה
03-9223392
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