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 עליך משרים כבר הכחולים ומימיה הדרה
מרגוע. של אוירה

 -גני מלון הכנרת לשפת מטבריה בדרכך
הצע׳־ טבריה חמי נגלית מולך ומיד חמת

וההמצאות. החידושים כל עם יכל
למלתחות, הכניסה משמאלך המנוחה. הבקעה אל ההר מן יורד אתה

 ולבריכה המקורה המרכזית לבריכה
 השרות ומזנון הדגים מסעדת הפתוחה.

 נשקפים ומהם ממול נמצאים העצמי
הכנרת. של הכחולים ומימיה המדשאה

רה.
 והכנס. המרווחת, בחניה רכבך את החנה
 ידיים. ורחב ממוזג טרקלין בתוך אתה

 בחיוך. פניך את תקבל הקבלה פקידת
 הטיפולים לאמבטיות הכניסה מימינך

 הסולריום, חדרי העיסוי, חדרי וההרפ״ה,
וחדרי ההדרותרפית הבריכה הכושר, חדר

 ובמגבת ים בבגד להצטייד אפילו צורך אין
 משאיר אתה במקום. אותם לשכור תוכל -

 מקבל למשמרת, שלך הערך חפצי את
 לחדר ופוסע פרטי חפצים לתא מפתח

 מהירה מקלחת המצוחצח. המלתחות
במים. אתה והופ...

קסמים. מי פשוט חמים, קרים,לא א
 במרכז החדישות ולבריכות

 חמי הבינלאומי ]הנופש
 המעיינות מ׳ מוזרמים הצעירה טבריה

 -32ס0 של נעימה בטמפרטורה המינרלים
 כגון במינרלים עשירים אלו מים .34ס0

 מגנזיום ברומידים, סולפטים, כלורידים,
 ובריאות מרפא סגולות להם המקנים ועוד,
 שונות. ומחלות כאבים כנגד

 את ממריצה התרמלית בבריכה טבילה
ולה לשחרור וגורמת הדם כלי פעולת
 קוראים מקצועית לא בעגה רעננות. רגשת

 ההרגשה את מצברים״. ״מילוי לזה
 צריך - במילים לתאר קשה הזו המופלאה

 משפיעים איך לחוש צריך אותה; לחוש
 של הרגשה ומקנים הגוף שחרור על המים

לחוץ וכואב, ע״ף הרגשת אם התחדשות.

 ומרגיש למים גופך את מפקיר אתה וטרוד,
 איברי בכל המתפשטת נינוחה נעימות

גופך.
 הבריכה אל לעבור קצר בדילוג יכול אתה

 תן הבריכה, שפת על הישען - הפתוחה
והבט הגוף את ללטף התת־מימ׳ לעיסוי

 הקטנים דברים
והגדולים.

 אתה פרט. כל על כאן הקפידו איך הבט
 מקרה. לא וזה בחוצלארץ, כמו מרגיש
 מוכה־ ענק בחלונות ומוקף ממוזג המבנה

 סיפרנו שכבר כפי הם, המלתחה תאי ים.
 המפתח עם אותם נועל ואתה פרטיים לך,

 ־ לבריכות מסביב שקיבלת. האישי
 מן יצאת לנוח. שתוכל כדי נוח כסאות
 לייבוש מתקן חינם לרשותך עומד המים?

 מעלית כאן הותקנה לנכים הים. בגד
הטיפול חדרי המסעדה, עצמית. להפעלה

 מופעלים אלה כל - האמבטיות והעיסוי, ים
 רופאים, הכולל מיומן עובדים צוות ביד׳

 מקצועיים. ומעסים הדרותרפיסטים
זמנך. את ולהנעים אותך לשרת כאן כולם

 כולו תענוג
שלן.

 לאחד הכנס גופך את לפנק ברצונך אם
 מידיו מהנה בעיסוי ותזכה העיסוי מחדרי

 וירפה ישחרר אשר מקצועי מעסה של
 ועצבנות. מתח כואב, שריר כל בנופך
 באמבטית רחצה להזמין גם כמובן, תוכל,
מיוחדת. חוויה לך מחכה ושם הרפיה

ן


