חבילות האירוח המוצעות למשתתפי האירוע
מלון ישרוטל ספורט קלאב ' -הכל כלול'

יחיד בחדר רגיל
זוג בחדר רגיל
מבוגר שלישי בחדר

 3לילות ,רביעי-שבת
 2850ש"ח
 3090ש"ח
 1590ש"ח

13-17.11.2018

 4לילות ,שלישי-שבת
 3290ש"ח
 3595ש"ח
 1840ש"ח

(המחיר נתון לשינוי ,מותנה בסוג החדר)

תוספת לילד ()2-12

 785ש"ח

MASTERS

 890ש"ח

* המחירים הינם על בסיס 'הכל כלול'

מלון ישרוטל ריביירה קלאב  -לינה בלבד
דירונית ל 4-אנשים
סטודיו לזוג

 3לילות ,רביעי-שבת
 2390ש"ח
 1850ש"ח

 4לילות ,שלישי-שבת
 2690ש"ח
 2200ש"ח

* המחירים הינם על בסיס לינה בלבד

טורניר הטניס באילת

א) הזמנת טיסות  -בעת הזמנת חדרים ,ממרכז ההזמנות ׳ישרוטל ישיר׳ ,בטל׳ *5585
ב) מידע על תוספת לסוגי חדרים ושדרוגים  -יינתן בעת ההזמנה.
ג) המחירים כוללים כניסה לכל האירועים.

מקום התחרות :מגרשי מלון ישרוטל ספורט קלאב ,ומגרשי הטניס העירוניים .מועד התחרות.13-17.11.18 :
ועדה מארגנת :אבי לחיאני ,אייל רייסמן ,אילנה פרייזלר ,מאיה גמזו ,לירון לנגסנר מנהל התחרות :מיקי זרגרי
 .053-4455017שופט ראשי :אלכס חנקין  .054-9438332גמר הרשמה יחידים וזוגות :יום ה’  8.11.18בשעה .14:00
הגרלה :יום ו’  .9.11.18תחילת המשחקים :יום ג’  13.11.18בשעה  .16:00התייצבות לתחרות :יום ג’  13.11.18משעה
( 14:00מלון ישרוטל ספורט קלאב בדלפק התחרות)
שעות המשחקים :משעה  07:00ואילך .בירור מועדי המשחק :את מועד המשחקים ניתן לברר החל מיום א’
 11.11.18מהשעה  ,12:00באתר איגוד הטניס www.ita.co.il
8.2018

* שינויים :הוועדה המארגנת והנהלת התחרות שומרות לעצמן את הזכות לבצע שינויים בתכנית
האירועים והמשחקים.

שחקני/ות טניס יקרים,

הזמנת חדרים

איגוד הטניס שמח להזמינכם לסבב מאסטרס באילת ,חגיגת הטניס המסורתית לסיום עונת .2018
התחרות תאורגן גם השנה בשיתוף רשת מלונות ‘ישרוטל’ ועיריית אילת .תחרות זו נועלת שנה עשירה
בפעילות ספורטיבית ותחרותית.
טורניר הטניס באילת מסכם שנת תחרויות מאסטרס שהתקיימו ברחבי הארץ .אירוע מיוחד זה ,המתקיים
במלון ישרוטל ספורט קלאב שבאילת ,משלב בין תחרות ספורטיבית לבין מפגש חברתי בין השחקנים
ומשפחותיהם ויוצר אווירה חגיגית ושמחה.
השנה הכנסנו חידוש מרענן ומאתגר ,במקביל לתחרות הרגילה תתקיים תחרות בין מועדונים
ובסיומה ,יוכרז אלוף המועדונים לשנת ( 2018פרטים יפורסמו בהמשך).
מכאן אנו קוראים לכלל חברי קהילת המאסטרס ,ותיקים וחדשים ,להקדים ולהירשם לטורניר ,על מנת
שנוכל להיערך בצורה המיטבית ולהעניק סל הטבות ושהות נעימה למשתכני המלון.
המלון מציע חווית נופש אקטיבית ,משולבת בפינוקי ‘הכל כלול’ ברמה הגבוהה ביותר מסוגו באילת.
גם השנה מוצעת לכם חבילת השתתפות הכוללת מגוון אירועים חגיגיים ,טקסים ,הגרלות והפתעות.
מצפים לראותכם באילת!
שלכם,
הועדה המארגנת

רישום טלפוני :במרכז הזמנות ‘ישרוטל ישיר’ ,בטל’ *5585
דגשים:
חברים במועדון ‘חוג השמש’ יזכו לקבל את ההנחה הרגילה.

תכנית האירוע

13/11
14/11
15/11
16/11
17/11

יום ג’

הגעה וקבלת פנים למשתתפי התחרות בלובי אולימפיקס,
מלון ישרוטל ספורט קלאב

יום ד’ הגעה וקבלת פנים למשתתפי התחרות בלובי אולימפיקס,
מלון ישרוטל ספורט קלאב
ארוחת ערב חגיגית באווירה יוונית במסעדת המלון
 - TENNIS PARTYטקס פתיחה ,מסיבה בפאב המאנקיס הכוללת :בר
משקאות חופשי ,עשיר ואיכותי ,הופעת להקה מחו"ל ,DJ ,ריקודים והפתעות.
יום ה’ ארוחת ערב חגיגית בסגנון לאס וגאס ,במסעדת המלון
ערב לאס וגאס בים האדום  -פעילות קזינו עם מגוון שולחנות משחקים
מקצועיים המופעלים ע"י דילרים ומנחה מקצועי .ערב משעשע שבמסגרתו
יחולקו לזוכים פרסים יקר ערך ,בלובי אולימפיקס.
מסיבת ריקודים לתוך הלילה ,בלובי אולימפיקס
יום ו’

ארוחת ערב מסורתית ,במסעדת המלון
שרים עם משה חתואלי בלובי אולימפיקס :שירים לשבת ,שירי ארץ ישראל
הישנה והטובה

יום ש’ טקס סיום יתקיים בשעה  ,12:00חלוקת גביעים והגרלות פרסים יקרי ערך
בלובי אולימפיקס

מלון ישרוטל ספורט קלאב ,הכל כלול שילוב בין מלון מודרני ועכשווי לקלאב ספורטיבי הכל כלול

הרשמה לתחרות
באתר איגוד הטניס www.ita.co.il :ובטלפון מס’.03-6499440 :
עזרה בהרשמה תינתן ע”י אילנה פרייזלר בטל’03-7735301 :
ההרשמה לתחרות מותנית בהצגת :אישור רפואי תקף עפ”י חוק הספורט ,ביטוח תאונות אישיות
וחברות מועדון  - ITENNISמועדון עמיתי איגוד הטניס (או טניכארד בתוקף).
דמי הרשמה –  ₪ 150לאדם.

