
ברוכים הבאים 
לספינת הדגל קלאב הוטל אילת

27-29.2.20



קבלת פנים - לובי המלון

מפרץ הפיראטים - משחקי סוניפלייסטיישן, 
VR, מתחם סליים ומכונות משחק - אגף פאסיפיק

סדנאות יצירה - מועדון »העולם האבוד«

הפנינג ילדים - נאוטילוס
עמדות מתוקים, חטיפים, צמר גפן מתוק ועוד..

לוחות משחק ענקיים, שולחנות משחק ועמדות ילדים, 
קליעת צמות, קעקועי נצנצים, בלוני צורות ואיפור...

»אליס בארץ הפלאות« הצגת ילדים - אודיטוריום

»מסע אל חלום« הצגת ילדים - אודיטוריום

ארוחת ערב - בניצוחם של השפים חיים כהן, יוסי שטרית ואלון לוי

Vegas Show« » מופע אור קולי מרהיב - בריכת מפרץ הזהב

»עולם הילדים« פעילויות, משחקים והצגת ילדים - אולם אוקיינוס

מופע סטנד אפ של רשף לוי )כניסה מגיל 18 ומעלה( - אודיטוריום

14:00

14:00-23:00

14:00-17:00 

14:00-16:00 

14:00

15:00

18:30-21:00

20:45-21:00 

21:00

21:00

יום חמישי 27.2.20





ארוחת בוקר - מתחם הקולינריום

סדנאות יצירה - מועדון "העולם האבוד"

,VR ,מפרץ הפיראטים - משחקי סוניפלייסטיישן
מתחם סליים ומכונות משחק - אגף פאסיפיק

"סטא- גא- דיש!" מופע קצב ותיפוף עם
להקת טררם לכל המשפחה - אודיטוריום

סדנת יוגה - אולם האוקיינוס

"דוד חיים" הדוד של ילדי ישראל עם חברו בובו - אודיטוריום

פתיחת דלתות - מתחם המגדלור המופע המרכזי 
הפרוייקט של עידן רייכל

ארוחת ערב - מתחם הקולינריום

Vegas Show« » מופע אור קולי מרהיב - בריכת מפרץ הזהב

חזי דין אמן אשליות וקוסם - אודיטוריום

07:00-11:00 

10:00-17:00

10:00-23:00

11:00 

11:20

12:00

14:00

18:00-21:00

20:45-21:00 

21:00

יום שישי 28.2.20

צילום: שלומי פינטו  |  הזכות לשינויים שמורה



ארוחת בוקר - מתחם הקולינריום

הפנינג ילדים ומתנפחים - מתחם המגדלור

 ,VR ,מפרץ הפיראטים - משחקי סוניפלייסטיישן
מתחם סליים ומכונות משחק - אגף פאסיפיק

סדנאות יצירה - מועדון »העולם האבוד«

סדנת יוגה - אולם האוקיינוס

גילי בא לבקר כוכב הילדים האהוב במופע מוזיקלי לכל 
המשפחה - אודיטוריום

מסיבת קצף - מתחם המגדלור

מופע כוכבי הפופ והרשת בן זיני וטיילור - אודיטוריום

07:00-11:00 

09:00-11:00

10:00-18:00

10:00-18:00

10:20

11:00

11:45

12:30

יום שבת 29.2.20

צאתכם לשלום!




