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חופשת פסח מעוררת חושים
Opio en Provence 4, דרום צרפת במועדון  

גלו את השווקים 
Nice של

בקרו בגלריות האמנים ב-
Saint-Paul-de-Vence

התבשמו בבירת 
Grasse הבשמים

בלו ערב מהנה ויוקרתי 
Monaco בנסיכות

הירגעו במסאג׳ מפנק, 
בספא האקסקלוסיבי שבמועדון

Opio en Provence 4, לצד טיולים חצי יומיים  חופשת פסח בחבילה המשלבת בילוי במועדון 
בהדרכת מדריך מקצועי דובר עברית. כל אחד מהטיולים יתמקד בחוש אחר ויאפשר לכם 

לראות, לטעום, להריח, לשמוע ולהרגיש את אזור הפרובאנס הקסום באופן שונה.
התכוננו לחוויה משפחתית בלתי נשכחת בחופשת חמשת החושים.

*המחיר כולל הטבה לאדם )מגיל 12( בחדר זוגי והשתתפות בחופשת חמשת החושים, למזמינים עד ה-20.1 חבילת הכל כלול 
בת 7 לילות הכוללת טיסות והעברות. **כרוך בתשלום נוסף. Club Med שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את 
.© Club Méditerranée 2015 לוחות הזמנים ויעדי הטיולים. הטיול מותנה בקיום מינימום משתתפים. ט.ל.ח. כל הזכויות שמורות

שני תאריכי יציאה: 17.4.16 או 24.4.16 )7 לילות( החל מ-€ 1,625* לאדם 

חוש הראיה

האם טיילתם כבר בין עצי הזית במטע הזיתים של המועדון? 
התאמנתם על ההגשה המושלמת במגרש הטניס? ניסיתם 

את המאכלים המקומיים במסעדות? כל כך הרבה אפשרויות 
והבחירה שלכם בלבד. 

חוש הריח

בוקר: טיול ב-Grasse )גראס(: צפו בתהליך ייצור הבשמים 
בבירת הבשמים המפורסמת של צרפת והמשיכו ל-Eze )איז(, 

אחד הכפרים היפים ביותר מעל לריביירה. 
אחה״צ: זמן חופשי לחוויות חדשות במועדון. 

המלצה שלנו: צאו לרכיבה חוויתית על אופני הרים**

ן עוד יום חופשי במועדו

חוש מישוש וטעם

נחיתה ב-Nice והגעה למועדון

הצוות שלנו יקבל אתכם בברכה לאחר חצי שעת נסיעה בלבד.

בוקר: טיול ל- Nice )ניס(: השווקים הצבעוניים, רחובות העיר 
 העתיקה, ביקור וטעימות ביקב וכמובן, זמן חופשי לקניות. 

אחה״צ במועדון: שיעור טניס או טורניר חץ וקשת? הבחירה בידכם.

צרו לעצמכם יום מושלם במועדון

אנחנו ממליצים על יקיצה טבעית, ארוחת בוקר והשתתפות 
בפעילות ספורטיבית אהובה. חובבי אקסטרים, מוזמנים לשיעור 

בטרפז מעופף.

חוש השמיעה

לאחר יום של מנוחה במועדון, נצא לבילוי לילי אל הצלילים 
של חיי הלילה ב-Monte Carlo )מונטה קרלו(, ונבקר 

בקזינו המפורסם של עשירי העולם. 

יום חופשי במועדון וחזרה לישראל

הזדמנות אחרונה לבלות בספא, להתענג על ארוחות גורמה 
או לגלות פעילויות ספורטיביות חדשות.

בוקר: ביקור ב- Saint-Paul-de-Vence )סן-פול-דה-ואנס(: 
שוטטו בין הסמטאות העתיקות והתרשמו מגלריות האומנות הרבות.
לאחר מכן המשיכו ל-Cannes )קאן(, טפסו על מדרגות הפסטיבל 

המפורסם, טיילו לאורך הטיילת וקנחו בשופינג בחנויות היוקרה. 
אחה״צ במועדון: שריינו לכם טיפול ספא מפנק**, שפרו את חבטת 

הגולף במגרש בן 9 גומות, או תפסו תנומה על שפת בריכת ה-״זן״.

clubmed.co.il או 2900* או דרך הסוכנים המורשים הבטיחו לעצמכם אביב חלומי:


