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מחוברים .גם בחו"ל

הלנה בנמל קיסריה (צילום :שרית גופן)

נהנים ומתייגים .יו קורל ביץ' קלאב אילת (צילום :יח"צ)

סרדיניה החדשה ביפו (צילום :אנטולי מיכאלו)

חדר בלאונרדו אשקלון (צילום :איה בן עזרי)

חגיגת עשור וקלאסיקה איטלקית

שיתוף מהנה וחדש באשקלון

עשר שנים שמלאו למסעדת הלנה בנמל קיסריה ,מעניקות הזדמנות
מצוינת למשתה טעימות מיוחד .המסעדה הממוקמת בחלל מזמין
מתהדרת בצבעים בהירים ונוף לים הפתוח מכל אחד מהשולחנות.
מהמרפסת הפתוחה משקיפים אל הים ואל הנמל העתיק של קיספ
ריה .אל מול התפאורה הזו יצר השף עמוס שיאון ,בשיתוף ובהשראת
השפים ארז קומרובסקי ואורי ירמיאס ,תפריט טעימות המציג מבחר
מנות חדשות לצד ותיקות ,המשלבות בין השפעות מהמטבח הגלילי
ובין תנובת הים .בין המנות :פוקצ׳ה מטאבון עצים שמן זית וסירופ
רימונים ,מרק קרם ארטישוק ירושלמי ומולים מעושנים בניחוח מייפל,
סלט דג ים נא עם שומר צעיר וגרגרי רימון בוינגרט" ,שווארמה" מוסר
ים על טחינה עם במיה ולימונים כבושים ,סרטנים כחולים ברוטב
ערק ,עגבניות שרי תמר ,נענע ושעועית ירוקה ולקינוח כנאפה זוגית
עם תאנים שחורות וסירופ הל וזעפרן .תפריט הטעימות יוגש במסעדה
החל מ 1.10.14-במחיר  450שקל לזוג.

תחת הסלוגן Share your fun :השיקה רשת פתאל את המלון
"החברתי" הראשון  -קונספט אשר הוטמע במלון beach club u coral
באילת .כחלק מהפרויקט יתויגו הנופשים אוטומטית לפייסבוק האישי
בפעילויות השונות במהלך החופשה ,כולל בבריכה מתחת למים ,כשאפ
פליקציה מיוחדת תעדכן הורים לילדים קטנים על מקום הימצאם במלון.
המלון עבר תהליך של דיגיטציה אשר הופך את חוויית החופשה בו
לשיתופית יותר ומחוברת לעולמות הרשתות החברתיות והאפליקציות.
אורחי המלון יוכלו להיפרד מהטלפון הסלולארי ולהעלות תמונות
ועדכונים בזמן אמת על חוויותיהם במהלך החופשה ,ישירות לפייסבוק
האישי ,באמצעות תיוג אלחוטי שאינו דורש שום פעולה מצידם .בעת
הקבלה למלון ,יקבל כל אורח צמיד מיוחד אשר מזהה אותו בכל נקודה
במלון ומפעיל את המצלמה .ברחבי המלון הוצבו  16עמדות מעוצבות
אשר הופכות את חווית השיתוף לאטרקציה בפני עצמה.

לפרטים :טל' 04-6101018

בכיכר קדומים שבלב הפיאצה של יפו העתיקה ,נפתחה לאחרונה
מסעדת סרדיניה  -טריטוריה איטלקית קלאסית הממוקמת במבנה
אבן קסום ופונה לרחבת הכיכר הציורית .תפריט המסעדה כולל מנות
איטלקיות קלאסיות ודרומיות מחומרי גלם איכותיים ,אשר מאפשרות
להרכיב ארוחת ערב קולינארית במיוחד ,אבל גם כאלה שמתאימות
לארוחה עם הילדים או לסתם נשנוש חברתי לצד כוס יין .בין המנות:
ארנצ'יני (כדורי ריזוטו פריכים במילוי גבינת עיזים ,חמאת עגבניות וסלט
קטן 38 ,שקל); ברוסקטת עגבניות עם פירות ים ,שום ,לימון ועשבי תיבול
( 43שקל); ניוקי טרטופו (שמנת וסלסת טרטופו-כמהין 62 ,שקל); פיצה
פורצ'יני (פיצה לבנה עם קרם בצלים ,פטריות שונות ,אספרגוס ,ארוגולה
ופיקורינו 56 ,שקל) ועוד מנות איטלקיות צבעוניות.

www.u-coralbeach-club.co.il

ובאשקלון חנכה לאחרונה רשת פתאל את מלון לאונרדו אשקלון,
המלון ה 31-של הרשת בישראל ,שייתן מענה לתיירים ואנשי עסקים.
המלון ,הכולל  131חדרים עם מרפסות הפונות לים ,ממוקם באזור
המרינה ,שהוא מרכז התיירות ומתחם הבילוי של העיר.
לאורחים מציע המלון :מתחם ספא חדיש ורחב ידיים עם שמונה
חדרי טיפול ,ג'קוזי ,סאונה ועוד .מסעדה ,בריכה ,חדר כושר ,מועדון
לילדים ובני נוער וטרקלין עסקים מאובזר המתאים לכל צרכיהם של
אנשי העסקים השוהים במלון.
www.leonardo-hotels.co.il/hotels

לטובת מי שחשוב להם
להישאר בעניינים גם במהפ
לך החופשה מעבר לים פיפ
תחה חברת WEMAKEIT
את ה - Trave!mate-מיני
אייפד הכולל סים סלולארי
המאפשר גלישה סלולרית,
ניווט וחיבור מכשירים נופ
ספים .הTrave!mate-
כולל מגוון עשיר של אפפ
ליקציות ניווט והתמצאות ,המאפשרות התחברות נוחה
ל ,email -שיחות ב Skype-או בViber, Facebook -
 .Instagramהמיני אייפד מאפשר חיבור של עד חמישה
מכשירים נוספים בו זמנית ,כגון המחשב הנייד ,טאבלט
או סמארטפונים נוספים ,וכולל מסכים רבים עם מגוון
אפליקציות ,בין היתר ,חדשות ,משחקים ,ניווט ,תיירות
ומלונות ,רשתות חברתיות ,תקשורת ועוד.
עם פתיחת דלפק השירות בטרמינל  3בנתב"ג יתאפפ
שר לכל הישראלים היוצאים לחו"ל ליהנות ולחסוך את
ההוצאות היקרות הכרוכות בהשכרת  GPSבחו"ל ,וכן את
הוצאות הסלולר היקרות לגלישה בחו"ל .הTrave!mate-
מתחבר לרשת המקומית מיד עם הנחיתה בחו"ל ,ללא צורך
בידע טכני מוקדם ,וכולל את האפשרות למעבר חופשי
בין מדינות ללא צורך בהחלפת סים ,במחיר קבוע וידוע
מראש ובלי הפתעות בחשבון הסלולר עם החזרה ארצה.
[ Trave!mateל 7-ימי נסיעה לחו"ל כ 400 -שקל ל1-
ג'יגה גלישה]

תופסים שלווה
הערסלים ,שתמיד נקשרים אצל רובינו עם מנוחה
וחופש ,זוכים בשנים האחרונות לגרסאות מתקדמות .אחת
הגרסאות הם  ,La Siestaערסלים מתוצרת קולומביה,
עשויים עבודת יד על פי מיטב המסורת עתיקת היומין
של הקולומביאנים בתחום הערסלים .לערסלים ,המוצעים
ליחידים ,זוגות או משפחות ,מגע נעים ,הם עמידים בתנאי
חוץ ,חיפוי מגן כפול בשולי הערסל ומספר מיתרים גדול
במיוחד ,המגביר את הנוחות והבטיחות ומפזר היטב את
המשקל 389-1,549[ .שקל ,בחנויות אאוטסיידרס ,רשת
שביל ישראל ובחנויות השטח]

כיכר קדומים  ,9יפו העתיקה .טל' 03-6832211
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