
 בס"ד

 

 מחירון בית הארחה מרכז סיור ולימוד שומרון + חאן שומרון

 
 בית הארחה:

חדר שינה סגור + סלון/מטבח + מקלחת/שירותים –מיטות  6חדרים של  26  
חדרי שינה סגורים + סלון/מטבח + מקלחת/שירותים 2 –מיטות  10חדרים של  5  
 

 במתחם: 
(שימוש באישור בלבד) * חדר אוכל + מטבח  

(שימוש באישור בלבד) אולם רב תכליתי + מטבח קטן*   
 * אולם בית כנסת 

 * מדשאות ופינות ישיבה 
 * פינת מדורה + מנגלים

 * מקלחות + שירותים ללינת שטח
 

 חאן שומרון:
איש 70-בכל אוהל מקום לינה ל –אוהלים אותנטיים גדולים עם מחיצות  2  

 לאוהלים בידוד + מערכת חימום + מערכת קירור
 

 במתחם:
 * פינת ישיבה ורהוט בסיסית

 * פינת מדורה + מנגלים
 * מטבח דה עם אבזור בסיסי

 * מקלחות + שירותים
 * מדשאות

 
 

 לינת שטח
לאדם₪   35 לינה בדשא כולל מקלחות   לינה בלבד 

 מה כלול? פינת מדורה מדשאות שירותים מי שתייה

 
 

 

  

     
 שימוש במועדון 

650 ₪  
+ בלון: כירת גז  
150  ₪  

 תוספות 
 (אופציונלי)

     
איש 25מינימום  ארוחת צהריים   

 בשרית:
לאדם₪  80  

 ארוחת בוקר:
לאדם₪  35  

 ארוחות
 (אופציונלי)

     
 
 

  



 

 
 
 

(לקבוצות ומשפחות) בחאן שומרוןלינת   
לאדם במשפחה (מגיל שנתיים)₪  50  לתלמיד₪  60   לינה בלבד 

+  שירותים מטבח שדה
 מקלחות

 מה כלול? פינת מדורה אוהל עם מזרנים

   

  

     
שימוש מטבח 

₪ 030שדה:   
 שימוש במועדון 

650 ₪  
 כירת גז + בלון:

150  ₪  
תוספות 

 (אופציונלי)
     
איש 25מינימום  צהריים ארוחת   

:בשרית  
לאדם₪  80  

 ארוחת בוקר:
לאדם₪  53  

ארוחות 
 (אופציונלי)

     
 
 
 

לקבוצות בלבד –אמצע השבוע  – בבית הארחה לינה  
לתלמיד₪  165    במבנהלינה    

ארוחת בוקר  מצעים  לא כולל מגבות
 ארוזה

 מה כלול? ארוחת ערב

     
     
 שימוש במועדון  

650 ₪  
 כירת גז + בלון:

150  ₪  
תוספות 

 (אופציונלי)
     

אנשים  4על בסיס   לא כולל ארוחות
 בחדר

לאדם₪  09  לינה בחדר 
 מדרשות/מכינות

     
ליחיד₪  130 לא כולל ארוחות לכל אדם ₪  80 

 נוסף בחדר
לזוג₪  042  לינה בחדר 

 משפחות
     

 
 
 

  



 
 
 

 אירוח שבת בבית הארחה
איש 40מינימום  לחניך מעל ₪  290 

(מכינות) 18גיל   
בחאן₪  052 לתלמיד₪  062  שבתלינה ב   

 מצעים
 לא כולל מגבות

חמה לאורך שתיה  
 כל השבת

סעודות 3  
 טעימה בבוקר

 מה כלול?

     
     

לילד מעל ₪  053
12גיל   

 לילד גיל₪  062
ללול)₪  30(  12-2  

לאדם ₪  620
 בחדר יחיד

לזוג₪  088 אירוח שבת  
 משפחתי

שתיה חמה לאורך   מצעים + מגבות
 כל השבת

סעודות 3  
 טעימה בבוקר

 מה כלול?

לכל אדם ₪  80  
בחדשנוסף   

לזוג₪  480 לינה בלבד    

     
איש):  40-תוספת קבוצה קטנה (מתחת ל  

ש"ח 070  
 תוספות

     
תוספת סיור 
 ביישוב בשבת

ש"ח 100  

תוספת חזיון 
למתארחים בשבת 

100 ₪  

 שימוש בבית כנסת
300 ₪  

 שימוש אולם עיבל
0020 ₪  

תוספות 
 (אופציונלי)

     
 
 

 שירותים נלווים במתחם
איש 15מינימום  לאדם לקבוצה ₪  8 

 שמתארחת
לאדם נוסף₪  11 לקבוצה₪  350   

איש 25עד   
משחק ניווט 

 משפחתי
     

איש 5מינימום  ללא עלות  
לתלמידים 

 שמתארחים

לקבוצה ₪  100
איש 10מעל   

לאדם₪  10 קולי-חזיון אור   

     
איש 25מינימום  לאדם₪  7 הכנת פיתות ותה    בישול שדה 

     
 
 
 

 שירותים נלווים באזור
איש 25מינימום  לקבוצה ₪  400עצמאית ללא הדרכה:  

לאדם נוסף₪  15איש +  25עד   
לאדם₪  12 בח' משחק ניווט  

ברקן -בורק -אל  
     

איש 25מינימום  לאדם₪  10 הכנת פיתות ותה    בישול שדה 
     

 

 


