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חוגגים את חג הביכורים בווילות יוקרה וצימרים מפנקים
 Posted on 4במאי  by 2021מערכת האתר

אתר הנופש המוביל צימר לנד מדווח על תפוסה כמעט מלאה במתחמי הנופש המפורסמים באתר ומציע מגוון חבילות
נופש רלוונטיות לספונטניים וברגע האחרון שלפני חג השבועות

 :Categoryדילים
 :Tagחג הביכורים

בין החבילות המוצעות באתרים צימר לנד ,וילה לנד ו:irooms-
אחוזת ארז בגליל ,מושב חוסן– סוויטת בוטיק מבודדת עם בריכה וספא פרטי המיועדת לזוגות בלבד במושב חוסן אשר
בגליל המערבי .לסוויטה חצר צמודה ופרטית לחלוטין ,בה ממתינה לכם בריכת שחייה מפנקת הפונה לנוף ,ג'קוזי ספא
מפנק ,מיטות שיזוף ,ריהוט גן ופינת ברביקיו.
עלות לילה לזוג .₪ 1400
וילה גרין לנד ,פקיעין החדשה– וילת נופש מפנקת בעלת  3חדרי שינה .את החצר ובריכת השחייה המפנקת מקיפים
נופים של הרים ירוקים וצמחייה שופעת ומטופחת אשר מקשטת כל פינה ומעניקה תחושת נופש נפלאה.
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עלות אירוח ללילה )עד  12נפשות( .₪ 3500
בחלום של יוסף ,מושב חזון –  3בקתות עץ רומנטיות שמיועדות לזוגות בלבד .בכל בקתה ג'קוזי זרמים מפנק ובריכת
שחייה משותפת .הבקתות ממוקמות בפינה פסטורלית במושב חזון בגליל העליון ,לצד נופים מרשימים ואווירה מדהימה.
במרחק נסיעה קצר תוכלו ליהנות ממגוון מתחמי קניות ובילוי ,אטרקציות ומסעדות .עלות לילה לזוג .₪ 950
וילה סיזר גארדן ,פקיעין החדשה – מתחם אירוח יוקרתי הכולל וילת נופש עם  4חדרי ישנה ובנוסף  2סוויטות
רומנטיות בשטח של  2דונמים .נוף גלילי עוצר נשימה עם גינה מטופחת מוקפת ירוק ואווירה פסטורלית ,עם בריכת
שחייה גדולה במיוחד וג'קוזי ספא מפואר .עלות אירוח ללילה )עד  20נפשות( .₪ 6500
וילת נויה ,מושב שומרה – בלוקיישן מטורף בשומרה ,על צלע הר אל מול נוף מרשים נמצאת וילת נויה ,מתחם אירוח
מיוחד ומפואר המונה  3חדרי שינה מרווחים במיוחד כאשר בכל אחד מהם חדר רחצה פרטי ,אבזור מדויק במטבח
ועיצוב יוקרתי .עלות אירוח ללילה )עד  10נפשות( .₪ 4500
חוגגים את חג השבועות בטיולי טבע ברחבי הארץ ,הזדמנות נהדרת ליהנות מהנחלים וחגיגות המים וכן להשתתף
בחגיגות ביכורים מסורתיות אשר מתקיימות במקומות שונים ברחבי הארץ תוך כדי אירוח בווילות יוקרה וצימרים
מפנקים :אתר הנופש המוביל צימר לנד מציע מגוון חבילות נופש במתחמים שעדיין ניתן להזמין לחג שבועות .2021
עם הסרת המגבלות והחזרה לשגרה ,ענף התיירות הכפרית מתכונן לקראת חג השבועות עם מגוון חבילות נופש בווילות
היוקרה והצימרים המפנקים שהביקוש אליהם כרגע נמצא בשיא.
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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