אורח יקר,
להלן ריכוז הפעילות במלונות הרשת בחג הפסח.

מלון

מידע בחג הפסח

קראון פלזה
ים המלח

המלון כשר החל מתאריך  28.03ועד  07.04בארוחת ערב (כולל).
ארוחת ליל סדר
הארוחה מוגשת במזנונים עשירים ומגוונים בחדר האוכל המרכזי ,ולא תלווה ע"י חזן.
צלחת סדר מוגשת בכל שולחן ומזנון ברכות לתוספות .
ניתן לקבל צלחת סדר לחדרים בתוספת תשלום של  ₪ 80לצלחת .
בית הכנסת פעיל כל החג  -תפילות בנוסח אשכנזי ,יש חזן בבית הכנסת בסגנון אשכנזי.
אוכל צמחוני – יש ,מבחר פשטידות ועוד.
הכשר המלון – בשר חלק רבנות ,מצה שרויה וללא חשש קטניות.
תוכניות בידור  -המלון מתנהל בצביון דתי ועל פי תוכניות בידור של קבוצת לני דוידמן.
שעות פעילות בריכה +ספא
07:30-18:45

קראון פלזה
ירושלים

קראון פלזה
ת"א

מתאריך  26.03יוגשו ארוחות קרות לאורחי המלון ,החל מהתאריך  27.03יוגשו ארוחות
כשרות לפסח ,ביום ראשון  08.04יוגש חמץ.
הארוחה מוגשת במזנון עשיר ומגוון ,ולא תלווה ע"י חזן.
צלחת סדר מוגשת בכל שולחן לבית אב  -לא ניתן לקבל צלחת סדר לחדרים.
הארוחה תוגש החל מהשעה . 19:30
בית הכנסת פעיל במהלך כל החג בסגנון אשכנזי וספרדי.
הכשר המלון –
כשרות מהדרין ,מצה לא שרויה – בפיקוחו של רב המלון הרב פינק והנחיות הכשרות יהיו עפ"י הנחיותיו.
בשר חלק רבנות ראשית לישראל .עוף קהילות או רבנות ירושלים מהדרין.
המצה שתוגש הינה מצה שמורה ,ייצור מכונה מהדרין .שמן דקלים מהדרין ,מוצרי חלב מהדרין תנובה.
עוגות ועוגיות קמח תפו"א.
אוכל צמחוני – יש מגוון אפשרויות במזנון.
ארוחת ערב חג שני בלבד לאורחים חיצוניים –
בתיאום מראש דרך מח' מזומ"ש במלון : 02-6588836
מחיר  ₪ 550 :למבוגר ולילד . ₪ 430
מועדון הילדים יהיה פעיל במהלך החג ללא תכניות ,כרגע אין תכניות למבוגרים.
שעות פעילות בריכה וספא יימסרו בהמשך
בתאריך  25.03מתבצעות הכשרות במלון ,ולכן לא תהיה ארוחת צהריים/ערב ביום הזה.
המלון כשר החל מהתאריך .26.03
ארוחת ליל הסדר  -מוגשת במתכונת מזנון עשיר .יש מגוון אפשרויות לאוכל צמחוני/טבעוני.
במידה ויש אורחים אלרגניים או טבעוניים יש לעדכן את המלון מראש.
ארוחת החג תוגש החל משעה  18:30במושב אחד ,ללא ליווי של חזן.
צלחת סדר מסורתית מוגשת בכל שולחן ,לא ניתן להזמין צלחת סדר לחדרים.
בית הכנסת  -פעיל במהלך כל החג וחוה"מ ללא חזן.
הכשר המלון  -מצה שרויה ללא חשש מקטניות.
שעות פעילות מועדון הילדים (נתון לשינוי)
ב14:00-17:00 ,10:00-13:00 - 30.04 -
ובתאריכים .14:00-18:00 ,10:00-13:00 - 01-07.04
אין תוכניות למבוגרים.
בריכה וספא (נתון לשינוי):
ערבי חג וחג  09:00-17:00 :חוה"מ ,07:00-19:00 :שישי-שבת07:00-17:30 :
**שימו לב :עקב שדרוג חזיתות המלון – אין יציאה למרפסות בחדרים** .

מלון

מידע בחג הפסח

קראון פלזה
תל אביב
סיטי סנטר

ביום ראשון בתאריך  25.03מתבצעות הכשרות ולכן לא תהיה א .ערב במלון .המלון כשר
החל מהתאריך  ,26.03ובתאריך  08.04יוגש חמץ.
ארוחת ליל סדר
הארוחה מוגשת במתכונת מזנון עשיר ומגוון ,במושב אחד ,ללא ליווי חזן.
צלחת סדר מסורתית מוגשת בכל שולחן  -ניתן לקבל צלחת סדר לחדרים.
בית הכנסת – פתוח בערב חג ויום למחרת בהתאם לכמות האורחים .תפילות
בסגנון ספרדי ואשכנזי .משגיח המלון מתלווה לתפילות.
ארוחת חג לאורחים חיצוניים:
בתיאום מראש מול מחלקת מזומ"ש –  ,03-7774008ע"ב מקום פנוי בלבד.
הכשר המלון – מצה שרויה ,ללא חשש קטניות .
ניתן להזמין מנות לצמחונים בתיאום מראש עם המלון.
מועדון ילדים – אין .תוכניות למבוגרים – ביום שבת סיור למתחם שרונה בתיאום מראש.
מועדון בריאות הולמס פלייס:
מידע ימסר יותר קרוב למועד .נא ליידע את האורחים שהבריכה מקורה ,ומעל גיל  18בלבד.

קראון פלזה
חיפה

המלון כשר החל מהתאריך  26.03בערב ,החל מהתאריך  09.04יוגש חמץ.
ארוחת ליל הסדר  -מוגשת במתכונת מזנון בשרי עשיר ומגוון ,החל מהשעה
 ,18:00במושב אחד בשני אולמות .יש אפשרות לאוכל צמחוני.
צלחת סדר מסורתית מוגשת בכל שולחן – ניתן יהיה לקבל צלחת סדר לחדרים.
ארוחת החג תלווה ע"י חזן.
בית הכנסת -פעיל במהלך כל החג ,ממוקם באולם ענבר – ללא התחייבות למניין וללא חזן.
הכשר המלון  -בהשגחת הרבנות חיפה  ,מצה שרויה ללא חשש קטניות.
מועדון הילדים ותוכניות למבוגרים – יעודכן בהמשך.
ארוחת חג לאורחים חיצוניים:
 ₪ 550למבוגר  ₪ 400 ,לילד בתיאום מראש עם ג'וני מנהל מזומ"ש 052-8990594
בריכה וספא:
ערב חג 06:00-18:00 :חוה"מ06:00-21:00 :

Haifa Bay
View

המלון כשר החל מהתאריך  ,27.03החל מהתאריך  09.04יוגש חמץ.
ארוחת ליל הסדר  -מוגשת במתכונת מזנון עשיר ומגוון,
החל מהשעה  . 20:00יש אפשרות לאוכל צמחוני.
צלחת סדר מסורתית מוגשת בכל שולחן – לא ניתן לקבל צלחת סדר לחדרים.
ארוחת החג תלווה ע"י חזן.
בית הכנסת  -פעיל במהלך כל החג ,למעט בערב החג .אין חזן בבית הכנסת.
סוג ההכשר  -מצה שרויה ללא חשש קטניות.

קראון פלזה
אילת

המלון כשר לפסח החל מתאריך  ,26.03.18חמץ יוגש החל מ .08.04.18
ארוחת ליל הסדר  -מוגשת במתכונת מזנון בשרי עשיר ,בין השעות .19:00-21:30
צלחת סדר מסורתית מוגשת בכל שולחן ,ניתן לקבל צלחת סדר לחדרים.
ארוחת החג לא מלווה ע"י חזן.
בית הכנסת  -פעיל במהלך החג ,עם תפילות בנוסח ספרדי ,ללא חזן.
ארוחת חג לאורחים חיצוניים:
מחיר 300 :ש"ח לאדם ,בתיאום מראש מול מחלקת מזומ"ש במלון .08-6367704
סוג ההכשר – מצה רגילה ,קטניות.
צמחוניים – יש מנות לצמחוניים בתיאום מראש.
מועדון הילדים ותכניות למבוגרים – כמקובל בחגים ,מידע יימסר בהמשך.

