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אתר הנופש  IROOMSמדווח כי בשנת  2021נרשמה עלייה חדה בביקוש לחופשה ליום אחד בצימרים ,וילות וחדרי
אירוח ברחבי הארץ
 :Categoryמלונות
 :Tagחופשה ליום אחד

בעקבות משבר הקורונה והשינויים בעולם הנופש יותר ויותר ישראלים מזמינים לעצמם חופשה ליום אחד או למספר
שעות בצימרים ,וילות וחדרי אירוח יוקרתיים ברחבי הארץ כדי לציין בהם חגיגות יום הולדת ,ימי נישואים ,ערבי צוות
וכו'.
מנתונים אתר  IROOMSעולה כי :הישראלים מוציאים בממוצע כ ₪ 300-500-לחופשה ליום אחד והישראלים שמזמינים
חופשה ליום אחד מזמינים בממוצע בין  3שעות ל 6-שעות.
בין החבילות המוצעות באתר :irooms
פנינת החלומות ,פעמי תשז – במרחק נסיעה קצר מבאר שבע ,מרגע כניסתכם למתחם תבינו שהגעתם לממלכה
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קטנה של חדרים מפוארים באווירה כפרית ,כל צימר עוצב בטוב טעם עם דגש על ריהוט יוקרתי ,אווירה מיוחדת
ומלאת הפתעות .עלות אירוח זוגי של  5שעות – 450
מפרץ האהבה ,כפר אוריה– באזור ירושלים שוכנת סוויטת עץ מדהימה לאירוח זוגות עם ג'קוזי פנימי מפנק
ובריכת שחיה פרטית במתחם אינטימי .אזור בית שמש והרי יהודה הם אחד האזורים המדהימים ,נוף הרים
ירוקים ,אוויר צלול ,צמחייה פורחת .עלות אירוח זוגי של  5שעות – ₪ 400
סוויטה על חוף הים ,קריות – סוויטה על חוף הים מפוצצת סטייל ויוקרה ,ניתן לקחת לכם כמה שעות רומנטיות
וליהנות מכל רגע .....לצד הסלון ממתין לכם ג'קוזי זוגי ענק אל מול נופי הים הכחולים .עלות אירוח זוגי של 5
שעות – ₪ 600
פרינסס רומס ,הוד השרון – ניתוק אמיתי מכל מה שקורה מחוץ לכל סוויטה ,חיבור לעולם שלם של רומנטיקה,
שלווה ופינוק אין סופי .כל סוויטה או חדר אירוח במתחם המפואר הזה יעניקו לכם מספר שעות של חוויה
ממכרת .עלות אירוח זוגי של  5שעות – ₪ 500
אחוזת דרך הכנרת ,פוריה –  4סוויטות אשר שוכנות במתחם משותף אך בכל אחת מהן תוכלו ליהנות מתחושת
פרטיות נהדרת ,סוויטות גדולות מאובזרות בקפידה עם דגש על אווירה רומנטית ופינוקים מיוחדים לזוגות
אוהבים ,בריכת שחייה ענקית ,ריהוט גן איכותי ,מיטות שיזוף ופינות ישיבה מוצלות .עלות אירוח זוגי של  5שעות
– ₪ 600
הטרנד החם בעולם תיירות הפנים בישראל – חופשה ליום אחד :אתר הנופש המוביל  IROOMSמדווח כי בשנת 2021
נרשמה עלייה חדה בביקוש לחופשה ליום אחד בצימרים ,וילות וחדרי אירוח ברחבי הארץ.
בעקבות משבר הקורונה והשינויים בעולם הנופש בשנה האחרונה ,מורגשת עליה חדה בביקוש הישראלים לחופשה מסוג
שונה – חופשה ליום אחד או למספר שעות .יותר ויותר ישראלים אימצו לחיקם את אופציית הנופש הזו ומשלבים אירוח
מפנק בצימר /וילה /חדרי אירוח במהלך טיולים חד יומיים ברחבי הארץ או מציינים חגיגות כגון ימי הולדת ,ימי
נישואין ,ערבי צוות וכדומה.
אילנה אלוני ,מנכ"לית קבוצת  ,ALLOVEהמפעילה את אתרי הנופש המובילים  IROOMSוצימר לנד מסרה" :משבר
הקורונה בשנה האחרונה הוביל לתמורות רבות בעולם הנופש בישראל ובכלל .אנו עדים בתקופה האחרונה לעלייה
דרמטית בביקושים לחופשה ליום אחד או למספר שעות כפתרון לישראלים רבים שרוצים לחגוג ולציין ימי הולדת ,ימי
נישואים ואירועים משחמים אחרים .הביקושים הללו חוצים את כל הקהלים בחברה הישראלית – חילונים ודתיים,
צעירים ומבוגרים".
קבוצת  ALLOVEמפעילה את אתרי הנופש המובילים וילה לנד וצימר לנד ו iRooms-המאגדים קרוב ל 1000-מתחמי
נופש ברחבי הארץ :צימרים ,וילות ,חדרי אירוח ,אורחנים וחאנים.
לינק לאתר צימר לנד/https://www.zimmerland.co.il :
לינק לאתר וילה לנד/https://www.villaland.co.il :
 :iroomsלינק לאתר https://www.irooms.co.il
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