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־ הנכון קינוח
 בא והעיסוי הטבילה |עם

המפו במסעדה ]התיאבון.
 הכנרת, על המשקיפה והממוזגת, ארת
בש כדבעי מטוגן אמנון מדג להנות תוכל

בהג־ עשיר תפריטים ממבחר או עמוק מן

לתאבון. תאכל בוא
בק להסתפק תוכל עצמי. בשרות או שה
 זוגך ולבת לך מתחשק ואם ועוגה, פה

 בחלק בבקשה: בבגד-ים, דווקא לסעוד
יכול. אתה לבריכה הצמוד המסעדה

.הזוג בת או בן עם תענוג וםש
לחמי להגיע או הילדים, את גם דהביא לבד. לכאן להגיע ואפשר

 בת או בן את להביא |עדיף
תוכל תענוגות. של ביום אותם ולפנק הזוג

 שלומחו״ל. האורחים עם הצעירה טבריה
בשנה. ימים 364 אותך. לשרת כאן אנחנו

חמת. גני לון
שבועיים. לשעת״ם־השאר באת

 ומהנה. נעים יום בילית לשעתיים. באת
 או שבוע, לילה, להשאר ורוצה מרוצה

 לארח ישמח חמת גני מלון שבועיים?
מראש. מקומות להזמין דאג אותך.

 חדיש, כוכבים 4 מלון הוא חמת גני מלון
 המרכזי המבנה סובטרופ׳. גן בלב הבנוי

 כשכל חצי־סהר, בצורת קומות רב הוא
 מסביב הכנרת. אל משקיף במלון חדר

כוכ 3 בדרגת גן ביתני - המרכזי למבנה
בים.

 פרטי, רחצה חוף במלון הנופשים לרשות
 מטבח מפוארים, חדרים טניס, מגרשי

 חדרי ווידיאו, טלויזיה אולמות מעולה,
 ובר־דיסקוטק. משחק
 הוא :עיקריים יתרונות שני חמת גני למלון
 ירק של בים טובל ־ העיר להמולת מחוץ

 וזה ־ טבריה חמי למכלול ושייך ומרחב,
 עומדים במקום האתרים שכל אומר

שתחפוץ. עת בכל לרשותך
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טבריה חמי במוזיאון סיורבריאות טיפול׳פיקנטית דגים ארוחתמענג עיסויבבריכות מרגיעה טבילה
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