ב״ה ,קיץ תשע״ט 2019

ברוכים הבאים למלון ׳הלגונה הכחולה׳ פאפוס
אנו מתרגשים לארח אתכם במלון  BLUE LAGOONהממוקם במתחם  ,Capital Coastעל
שפת הים בעיר הנופש האהובה פאפוס קפריסין.
המלון כשר כל ימות השנה ומותאם במיוחד לאפשר חופשה מהנה לאורח היהודי בחו״ל.
קומת ׳הלגונה הכחולה׳
היא קומת הקרקע של המלון – קומה  0במעלית )מתחת ללובי( ובה תמצאו:
חדר האוכל הכשר
● ארוחת בוקר8:00-10:00 :
● ארוחת ערב19:00-21:00 :
●
●
●
●
●

סעודת ליל שבת:
שעה לאחר הדלקת נרות
ביום שבת בבוקר:
קפה ועוגה בלאונג׳ 8:30-9:30
סעודת יום שבת11:30 :
סעודה שלישית :לאחר מנחה
מלווה מלכה במוצ״ש21:15 :

טרקלין הלגונה Lagoon Lounge
● לאונג' מיוחד לשימוש אורחי
'הלגונה הכחולה' בלבד ,נמצא
ממול חדר האוכל הכשר.
● הלאונג' פתוח לאורך כל שעות
היממה ,תוכלו ליהנות מפינת
הקפה בכל שעה.
●

נא לשמור על סדר וניקיון ,תודה.

בית הכנסת
● תפילת שחרית8:00 :
● תפילת מנחה18:45 :
● תפילת ערבית20:30 :
●
●
●
●
●
●

מנחה יום שישי :בהדלקת נרות
קבלת שבת 40 :דק׳ אח״כ
שחרית בשבת9:00 :
מנחה בשבת :זמן הדלקת נרות
ערבית והבדלה במוצ״ש :צאת שבת
נודה על הקפדה בזמני התפילות!

משחקיה
'הלגונה
לילדי
● משחקיה
הכחולה' נמצאת ליד הטרקלין.
● במשחקיה ניתן למצוא משחקי
חברה ועמדות יצירה לילדים.
● בחגים ובזמני השיא ,תתקיים
מותאמת
פעילות
תכנית
לילדים ,בפרסום מראש.
●

אין להוציא משחקים מהמשחקיה!

התנהלות בשבת וחג
● בחדריכם ינוטרלו החיישנים האוטומטיים.
יש לדאוג מבעוד מועד להתאים את האורות והמזגן בחדר לפי רצונכם.
● בערב החג והשבת ינוטרלו כרטיסי הכניסה האלקטרוניים לחדרים :יש לדאוג
לשמור את דברי הערך בכספת הנמצאת בחדרכם .במהלך השבת או החג ,דלת
החדר תיסגר בלבד ולא יהיה ניתן לנעול אותה.
● המלון מאובטח ואין סיבה לחשוש!
מי שאינו מעוניין בביטול הנעילה ,יבקש זאת מראש בעמדת הקבלה של המלון.
מוצרים כשרים במינימרקט המלון
● ניתן לרכוש מוצרים כשרים במינימרקט המלון – קומה  1ליד הלובי.
●

שימו לב :המוצרים הכשרים בעמדה המסומנת בלבד.
שקעי החשמל בקפריסין שונים ודורשים מתאם לשקע אנגלי ,ניתן לרכוש במינימרקט.

מידע כללי:
●  WIFIחינם לאורחי הלגונה הכחולה!
מתחברים עם הקוד שקיבלתם בצ׳ק אין ביחד עם מפתח החדר .יש לבחור
שבועיים התחברות במסך ולהתעלם מדרישת התשלום בעת החיבור .לא תחויבו.

● קבלת חדרים :החל משעה  | 14:00פינוי חדרים ביום העזיבה עד .12:00
● מגבות :החלפת מגבות בחדרים ,כנהוג במלונות אירופאים כל  2-3ימים.
מגבות לבריכה מקבלים בספא כנגד שובר המגבות שקיבלתם בצ׳ק אין.
אין להוציא מגבות מהחדרים לשימוש בבריכה!

● רחצה נפרדת :מידי ערב בין השעות ,17:00-19:00
בבריכה המקורה בקומת הספא מינוס  H) 1-במעלית(:
נשים :ראשון  /שלישי  /חמישי | גברים :שני  /רביעי  /שישי
● עירוב :זכינו ב״ה והלגונה הכחולה הינו המלון היחיד בחו״ל עם עירוב.
קו העירוב הוא שורת הירידה לכיוון הים בקצה המלון!
•

המטבח בסוויטות אינו כשר :ניתן להשתמש בקומקום החשמלי בחדר ,למים
חמים וכן בכלי הזכוכית .אין להוציא כלים מחדר האוכל!

העברות משדה התעופה
● במידה והנכם טסים לשדה התעופה בפאפוס ,ניתן לתאם הסעות ללא עלות.
יש לבצע רישום להסעה אונלייןhttp://capitalcoastresort.com/transfers :
● בשדה התעופה פאפוס ימתין לכם נהג עם שלט capital & blue lagoon
● שימו לב ,העברות ללא תשלום יתאפשרו ב 2-תנאים:
 ברישום מראש של  48שעות לפחות. -במידה והזמנתם אירוח  2לילות ומעלה בלבד.

טיולים ואטרקציות..
● ניתן לרכוש טיולים ואטרקציות דרך נציגתנו במלון:
יואלה ) | WhatsApp 052-3759-985בהתאם לזמינות המקומות ובתיאום מוקדם(.
 טיול טבע להרי 'הטרודוס' )בדרך כלל בימי שני(טיול מודרך המתחיל בסלע אפרודיטה ,ממשיך למפל קלדוניה ובהתאם
ללו"ז סיור בכפרים ועיירות.
 ניתן להזמין טיול פרטי בג׳יפ עם נהג-מדריך | מינימום  4משתתפים.טיול טרקטורונים בנהיגה עצמית או טיול ג'יפים מודרך) .רישיון ואשראי חובה(
 שייט חוויתי ללגונה הכחולה. יום סיור בנמל פאפוס ,השוק המקומי ושופינג בקניון.מגיעים ברכב? | הכניסו ב :waze-׳הלגונה הכחולה פאפוס – מלון כשר בקפריסין׳
כתובת | Tombs Of The Kings 69, Paphos :קבלה  24שעות357-26-201000 :
מפת פאפוס | כל האטרקציות והנקודות החשובות באזור
 https://goo.gl/maps/De2rJ262ZNL2או באתר www.lagoonkosher.com
בית חב"ד פאפוס | כ 10-דק' הליכה מהמלון )מסעדה כשרה ,בית כנסת ומרכז קהילתי(

+357-99-981770 | Pefkiou Georgiadi 10, Paphos
●
●
●

נציגתנו במלון :משרד הלגונה הכחולה WhatsApp +357-97-782220
שגרירות ישראל בקפריסין+357-96-816526 :
המרכז הרפואי בפאפוס+357-99661237 / +357-26960020 :
עקבו אחרינו ,תייגו אותנו  | facebook / Instegramלוקיישן לתיוג :הלגונה הכחולה פאפוס

לאחר החופשה ,נודה על קבלת משוב במייל yoni@lagoonkosher.com

מאחלים לכם חופשה מהנה!

