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אתרי תיירות

20%הנחה04-6923422קצריןאבו קאייק

15%הנחה לטיולי אופניים ולינה - לא כולל יולי אוגוסט וחגים04-6732418רמותברצור בוקי- נוף דוד

15%הנחה ממחיר המחירון04-6769598שדמות דבורהדבורת התבור בעמ

10%הנחה על לינה ואירוח במקום04-9881337מכמניםדרך התנך אל הטבע

כרטיס כניסה לכולם במחיר של ילד בימי תקופת הקיץ04-6981337נוה אטיבהר חרמון בעמ

15%הנחה לטיול גמלים08-6370022אילתחוות הגמלים

תה צימחי מדבר מתנה08-6552829דימונהחוות הגמלים בנגב ממשית

10%הנחה 052-4651888מצפה רמוןחוות נועם במדבר

15%הנחה ללילה שני באמצ"ש052-5583065שדה בוקרחוות זית המדבר

10%הנחה04-6838016אל-רוםחוויה מהסרטים

כרטיס שלישי חינם544480463שילתכפר חשמונאי משוחזר

10%הנחה לא כולל אוגוסט02-6248381ירושליםמעלית הזמן

10%הנחה054-7919043גבולותמצפה גבולות - אתר פעילויות

10%הנחה 08-6562570רביביםמצפה רביבים

1+1חינם למשפחה03-9606367כפר חבדמאחורי הדבש

10%בכניסה לסיור מודרך1800301090כפר רופיןמרכז הצפרות כפר רופין

10%הנחה לאתר אדומית  הגליל1800301090כפר רופיןמרכז הצפרות כפר רופין

20%הנחה ממחיר מחירון08-9207458נחשוןפארק מיני ישראל

10%הנחה לרכבל04-6905830קרית שמונהצוק מנרה

10%הנחה בכניסה02-9936330קליהקומראן-מרכז מבקרים

15%הנחה04-6950353בית הללקייקי כפר בלום בית הילל

כניסה לילד ראשון חינם04-8335970חיפהרכבל יטבתה בעיר חיפה

20%הנחה לרפטינג,25%הנחה לרינג'רים,15%הנחה לטיולי 04-9007000קיבוץ גדותרפטינג נהר הירדן
אופניים

פינות ליטוף

10%הנחה04-6868304יראוןאגם חי

קרטיב בכניסה לכל ילד03-9072717בארות יצחקבית האיכר

 .10%הנחה ממחיר המחירון 052-3221357מושב כפר ברוךברווזים בכפר

10%הנחה052-4585058בית הללדרך החלב

רשימת ההטבות למחזיקי הכרטיס
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רכיבה על פוני חינם09-9528728הרצליההילולה - פארק חיות וחוויות

מבוגר חינם על כל שני ילדים בתשלום052-2951366מושב בצרהזנזיבר

כרטיס מבוגר חינם לכל שני כרטיסים במחיר מלא09-7961773כפר הסחוות התוכים

10%הנחה על מחיר המחירון050-5229450מושב אודםיער האיילים באודם

כוס ברד \ אפיית פיתות בטאבון בחינם03-6483865הכפר הירוקלגעת בטבע הכפר הירוק

במושבה עז עיז
מנחמיה

10%הנחה בקניית גבינות תוצרת החווה057-7292996

כניסה להורה חינם בכניסת שני ילדים בתשלום04-6485328עין חרוד מאוחדפינת-חי , עין-חרוד מאוחד

Israel ,פיתה בטאבון חינם לילדים במשפחה054-7701586גברעםפינת חי, גברעם

גני חיות

10%הנחה04-9801265יודפתיער הקופים

04-6369553, כפר חיים איחודלגעת בחיות - ספארי לילדים
050-7602119

20%הנחה לילד

08-6581527, מושב צופרחוות האנטילופות - קמפינג,...
052-3666041

10%הנחה לכניסה לחוות האנטילופות

10%הנחה050-7756756שפייםפארק הזוחלים בשפיים

15%הנחה בכניסה08-9285888כפר דניאלפארק הקופים בעמ

כרטיס שני בחצי מחיר050-7977086צרעהפינת חי ארץ יהודה

10%הנחה052-8991088ספירקרוקולוקו בעמ

מוזאונים

20%הנחה04-6941704דןבית אוסישקין מוזיאון לטבע

1+2לכל אתרי התיירות ביד מרדכי08-6720559יד מרדכיבית הדבש והדבורה

1+2חינם בכניסה - לא כולל קבוצות09-7961973תל מונדבית הלורד מוזיאון וארכיון היסטורי גוש תל מ

03-65218491+1גליתהמוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס

כרטיס רביעי חינם04-6374327עין שמרהחצר הישנה - קיבוץ עין שמר

10%הנחה08-9452949רחובותחווידע

1+1בדמי כניסה לא כולל סימנמטריקס ותערוכות בתשלום נוסף04-8614444חיפהמדעטק-המוזיאון הלאומי למדע

20% הנחה 03-5177760תל אביבמוזיאון בית התנך

1+1בכניסה04-6390950נחשוליםמוזאון המזגגה

1+1 חינם03-6315010רמת גןמוזיאון האדם והחי

5ש"ח מתנה בכניסה052-2398918ערדמוזיאון הבובות ואומנויות יפות

כרטיס שני בחצי מחיר08-9953388ערדמוזיאון הזכוכית ערד בעמ

10-20%הנחה  - תלוי בסוג הפעילותובתיאום מראש, יש לציין 03-6503000חולוןמוזיאון הילדים הישראלי - חולון
קוד 4000

10%הנחה על ביקור וסדנאות יצירה04-6772111כפר תבורמוזיאון המרציפן
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10%הנחה בכניסה04-6951333תל-חימוזיאון חצר תל חי

1+1חינם03-7521876רמת גןמוזיאון לאמנות ישראלית - רמת גן

10%בכניסה02-6451866ירושליםמוזיאון עין יעל

10%הנחה04-6997073מטולהתיבת הנגינה של זמי

ספא

שמן טיפולים מהודר בכל אירוח03-9506421ראשון לציוןאלכסנדר ספא

10ש"ח מתנה08-8665201אשדודארומה - ליצ'י

350 ₪ לטיפול זוגי בלי שבת וחג052-8802641אמיריםבמבוק טיפולים

10%הנחה על טיפולי ספא04-6989054אמיריםבקתות העץ של דליה

25%הנחה04-6723323טבריהגולדן ספא

10%הנחה לעיסויים,סדנאות ואירועים052-3749159דגניה א'גניה מקום להיות בו

5%הנחה04-6289728בנימינהדרנא ספא

10%הנחה על כל המחירון08-6363000אילתהחמאם התורכי

5%הנחה לכל חבילות האירוח050-2429375כרמיםהחוויה הטבעית

10%הנחה על כל סוגי טיפולים08-8667822אשדודהילינג ספא בעמ

5%הנחה לכל השירותים בספא03-5173782תל אביבהימליה ספא

בקבוק על כל חבילה04-9576699כפר ורדיםזואי ספא

10%הנחה לכל סוגי המסז' גם למסז'עם נחשים04-6373473תלמי אלעזרחוות הצמחים הטורפים

ילד חינם04-6659999טבריהחמת גדר

tea garden חבילת ספא זוגית למשך שעתיים ב-400ש"ח  /  חבילת ספא 077-3312633יד נתןטי גרדן
"חבילה מתוקה" 699 ₪. 

15%הנחה על כל הטיפולים03-6724275רמת גןטל ספא

10%הנחה מהמחיר בפועל09-7406506רעננהמנטרה ספא

מתנה ללקוחות 077-8834545IGOFUNכרמיאלסיאסטה ספא

 לטיפול זוגי 50  ש"ח הנחה 050-5332149אמיריםספא ביער באמירים

10%הנחה למזמינים במקום, ו15%הנחה למזמינים 48שעות 052-2723011הגושריםספא מטפלים ברמה
מראש

10%הנחה04-6601777נטורספא מרום האגם

10%הנחה מתפריט הטיפולים באתר הבית של הספא09-9564850כפר שמריהוספא מארוק

7%הנחה לכל ימות השנה04-6366276חיבת ציוןספאליאש

150ש"ח לטיפול זוגי \ 550ש"ח לחבילה זוגית050-6888640כפר גליקסוןספא גן עדן

10%הנחה לכניסת יום04-6581111בית שאןגני-חוגה

15%הנחה בלנת שטח באמצ"ש052-3749159דגניה א'גניה מקום להיות בו

5%הנחה לא כולל שבתות וחגים04-6762151אבני איתןחניון המפלים - הכפר האינדיאני

10%הנחה על לינה במקום 15%על השכרת אופניים08-6586229מצפה רמוןצל מדבר



הטבהטלפוןעירשם העסק

צימרים

לילה שלישי חינם04-6938069כרכוםאבני בזלת

 באמצ"ש25% הנחה ללילה שני052-6632872כרם בן זמרהאגדה בכרם

אמצ"ש לילה שני ב-04-694046950%מטולהאוירה כפרית-בגורן

10%הנחה לשני לילות ומעלה04-6937515ראש פינהאוירה כפרית ויינשטיין

10%הנחה למעט יולי /אוגוסט וחגים04-9806185עבדוןאור הירח

 למזמינים שני לילות באמצע השבוע - מס'ז חינם לאשה04-6990688אמיריםאהבה גלילית

10%הנחה על מגוון הטיפולים ההוליסטים050-9800069שדה בוקראורליה בקתות אירוח

7%הנחה לכל ימות השנה08-9950308ערדאורחן נווה מדבר

ארוחת בוקר חינם לכל מהלך השהות04-6940598מטולהאורחן קטן בבוסתן

10%הנחה על המחירון054-6266385כרם בן זמרהאחוזה בכרם

לילה שלישי ב50%  לא כולל חגים ואוגוסט04-6940791מטולהאחוזה במטולה- רוזנטל חיה וצביקה

10%הנחה על המחירון050-3323336יסוד המעלהאחוזה גלילית

10%הנחה לכל ימות השנה04-6989236כפר שמאיאחוזת מאי

10%הנחה לכל נמזמין שני לילות לא כולל חג ואוגוסט052-2853621אליפלטאחוזת ראול

5%הנחה למשלמים בכ.אשראי , 10%למשלמים במזומן ממחירון 04-6931494ראש פינהאחוזת שלומית
הלינה ומחירון המסעדה

5%הנחה ממחיר המחירון לא כולל אוגוסט וחגים  ובנוסף הפתעה 050-2230470דלתוןאירוח לרוויה
בכל הזמנה

5%הנחה לכל ימות השבוע08-9937300עלומיםאירוח כפרי עלומים

10%הנחה04-6930733איילת השחראיילת השחר-מרכז נופש

לילה שלישי חינם לא כולל אוגוסט052-6406125ביריהאילי

10% הנחה לא כולל יולי ואוגוסט054-3006099צפתאלמוג סוויטות אירוח

25%הנחה ללילה שני054-5544482מצפה רמוןארבעה צימרים

ארוחת בוקר באמצ"ש  - בכל זמנה052-8289818שומרהביקתות מגנוליה

10%הנחה על הזמנת לילה אחד,20%הנחה בהזמנת שני לילות.08-6581175עין יהבבית קטן בערבה
לא כולל חגים

 10%הנחה בהזמנת שני לילות - על לינה לא כולל שבת וחג050-8576218יסוד המעלהבין פרחי הגן-סוויטות

 450ש"ח ללילה בהזמנת שני לילות כולל ארוחת בוקר057-7783329דלתוןביקתות במורדות ההר

10%הנחה050-8591871אשליםבית גלריה - גן פסלים

ארוחת בוקר חינם בכל הזמנה054-2050330חלץבקתה בחווה

 50%הנחה על לילה שלישי04-6989054אמיריםבקתות העץ של דליה

באמצ"ש לילה שני ב50% , ובסופ"ש 15% הנחה08-9969666תלמי יוסףבקתות הנופש של גלי

ארוחת בוקר חינם לכל המזמין באמצ"ש08-9982144עין הבשורזהר בדשא

10%הנחה על טיפולי ספא0504-662642אמיריםזמן חלום - צימרים וספא באמירים

10% הנחה א-ד לא כולל שבת וחג052-8991358נאות הככרחאן קסם המדבר
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10%הנחה על לינה ממחיר המחירון04-6902041מרגליותמרגלית אירוח כפרי

10%הנחה על כל המחירון052-3911263אילתמלי יחידות אירוח ונופש

7%הנחה על לינה לא כולל יולי אוגוסט וחגים08-6357967יהלמעיין-במדבר

חצי מחיר לליה שלישי באמצ"ש, 10%הנחה נוספים למבקרים 050-3340772אשליםצימבר
בגלריה לאומנות "סטודיו בר" לא כולל חגים

בקבוק יין ופירות העונה בכל ימות השנה054-6602199תלמי בילוצימרים בכרם הזיתים

למשפחות25% הנחה לילה שני בסופ"ש ו10% ללילה שני 052-8362812ניר עקיבאצימרים מדהימים בצפון הנגב
בסויטות

10%הנחה למזמינים ב- 200 ₪ ומעלה04-9827788אכזיבחוף בננה ביץ` אכזיב

בקבוק יין\פונדו שוקולד בהזמנת ארוחה במסעדה04-6735618רמותאמא אדמה

לונה פארק

20%הנחה - למעט ימים סגורים08-6739970אשקלוןאשקלונה

30לילד 15 למבוגר08-6818818לכישאקשן פארק

מבוגר חינם ברכישת כרטיס ילד במחיר מלא1800331534יגורפארק בלגן

10%הנחה לכרטיס כניסה1-700-504150כפר אזרפארק  האי מעל עזריאלי

10%הנחה לכרטיס כניסה1-700-504150הוד השרוןאי הילדים

משחקייה

5%הנחה בקפה אננדה052-544-6220כרכוראננדה

כרטיס חינם בקניית שני כרטיסים בתשלום 054-5682211נס ציונהארץ נהדרת נס ציונה

כרטיס חינם בקניית שני כרטיסים בתשלום 054-5682211חולוןארץ נהדרת חולון

כרטיס חינם בקניית שני כרטיסים בתשלום 054-5682211הוד השרוןארץ נהדרת הוד השרון

כרטיס חינם בקניית שני כרטיסים בתשלום 054-5682211פתח תקווהארץ נהדרת פ"ת סירקין

כניסה נוספת מתנה לכל הרוכש כרטיסיה09-8663696בית חרותג'ימבולנד באם הדרך

5ש"ח הנחה בכניסה050-2562457בית חרותג'ימבולנד באם הדרך

50%הנחה על כרטיס שני09-8852695נתניההחלל המופלא בנתניה

5ש"ח הנחה לכל ימות השנה03-9414860ראשון לציוןהיער הקסום

כוס ברד וצמד גפן מתוק מתנה בכניסה050-6775899ירושלייםמשחקיית שובבים

קפה ומאפה להורה 04-8401416קרית חייםמשחקיית תות

5ש"ח הנחה לכל ימות השנה052-4484447רמת השרוןעיריטף

עתיקות

7.5%הנחה04-8662938חיפהאורנד תאורה עתיקה

קארטינג

20%הנחה לטיולי גיפים ומיני רינג'רים בנהיגה עצמית052-6904440שאר ישובמסע באיזי טיולים
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10%הנחה על מחירי המחירון04-8501060חיפהדן קרטינג - חיפה

10%הנחה על מחירי המחירון077-5030566ירושליםטים קארטינג

10%הנחה למקצה03-9217786פתח תקוהמגה קארטינג בעמ

כרטיס כניסה במחיר של 45 03-9386444₪נחשוניםנחשונית

7%הנחה על כל השירותים הניתנים במקום08-9351463קרית עקרוןקרטינג בילו

תאטרון

כרטיס כניסה במחיר סטודנט לכל ההופעות02-6292000ירושליםהמעבדה

מחיר מנוי ל-6הצגות ב299 ₪במקום 355 03-5106924₪תל אביבתיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער

מחיר מנוי ל-4הצגות ב200 ₪ במקום 245 03-5106924₪תל אביבתיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער

כרטיס כניסה במחיר סטודנט להופעות מחול ,תאטרון ומוסיקה02-6783378ירושליםתיאטרון הזירה הבין-תחומית

10%הנחה על הצגות לא כולל מופעי בידור והופעות03-6121050רמת גןתיאטרון היהלום

כרטיס זוגי ב- 80ש"ח03-6812126תל אביבתיאטרון הסימטה

מחיר מנוי ל-4הצגות ב200 ₪ במקום 245 03-5106924₪תל אביבתיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער

כרטיס כניסה במחיר סטודנט להופעות מחול ,תאטרון ומוסיקה02-6783378ירושליםתיאטרון הזירה הבין-תחומית

10%הנחה על הצגות לא כולל מופעי בידור והופעות03-6121050רמת גןתיאטרון היהלום

כרטיס זוגי ב- 80ש"ח03-6812126תל אביבתיאטרון הסימטה

הערות:  יש לתאם מראש  הגעה עם כל קטגוריית הצימרים *אין כפל מבצעים *ט.ל.ח


