
רשת מלונות פתאל מציגים
70 שנות זהב

מבחר חופשות לגיל הזהב בנושאי קולנוע, טלויזיה, הומור וזמר עברי
 FattalDirect@fattal.co.il  :מייל

לפרטים: גלית  03-6069925

התכנים מבוצעים על ידי "בהשראה" - חויה מרגשת של תרבות ותוכן

לפחות 5% הנחה למזמינים באתר פתאל

fattal.co.il
*3222

פתאל "זהב"
"נופש עם תוכן לגימלאים"

סידרה: תוצרת הארץ - שבעים שנות יצירה ישראלית

מלונותנושא

גאווה ישראלית -
70 שנות הישגים

לאונרדו ירושלים
16-18/12/2018

2 לילות

לאונרדו אשקלון
3-5/03/2019

2 לילות

לאונרדו פלאזה אשדוד
10-12/02/2019

2 לילות

זמר עברי -
"שרתי לך ארצי"

לאונרדו פלאזה טבריה 
23-25/12/2018

2 לילות

הרודס ים המלח
20-23/01/2019

3 לילות

לאונרדו אשקלון
24-26/02/2019

2 לילות

אמנות -
"אומנים ואומנות ב- 

70 שנות יצירה"

לאונרדו פלאזה נתניה
16-18/12/2018

2 לילות

לאונרדו ירושלים
13-15/01/2019

2 לילות

U בוטיק כנרת טבריה
17-19/02/2019

2 לילות

לאונרדו ארט תל אביב
27-29/01/2019

2 לילות

70 שנות קולנוע 
ישראלי וטלויזיה - 

למי למי יש יותר כבוד

לאונרדו פלאזה אשדוד
9-11/12/2018

2 לילות

לאונרדו פלאזה טבריה 
27-29/01/2019

2 לילות

הרודס ים המלח
10-13/02/2019

3 לילות

העולם מצחיק אז 
צוחקים - 70 שנות 

הומור ישראלי

פלאזה ים המלח
17-20/02/2019

3 לילות

לאונרדו אשקלון
20-22/01/2019

2 לילות

לאונרדו פלאזה נתניה
10-12/02/2019

2 לילות

בים המלח - כולל סיור באזור ביום השני ומותנה במספר נרשמים |  ט. ל. ח. יתכנו שינויים בתכניות
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70 שנות הומור בישראל 
מזרח מול מערב, סטריאוטיפים וכור היתוך - הרצאה משעשעת בלווי קטעי קולנוע

סיפורה המופלא של להקת כוורת
הרצאה מוסיקלית ומצחיקה על להקת הגשש החיוור

70 שנות קולנוע וטלויזיה 
הרצאה משעשעת מלווה קטעי קולנוע עם מיטב הקטעים מתוך סרטים שאהבנו

רגעי צחוק בקולנוע הישראלי
שדורים מרגשים מהערוץ הראשון

70 שנות זמר עברי 
מופע מוסיקלי מרגש עם השירים היפים של מיטב היוצרים 

פס הקול של חיינו - על יוצרים ומבצעים גדולים בזמר העברי 
יובל דור - סיפורים ושירים

אמנים ואומנות ב 70 שנות יצירה 
היצירה הישראלית העכשוית בשדה האמנות, העיצוב והאופנה, 

על הישראליות והישראלים בעדשת המצלמה, 
ועל גדולי האמנים בישראל  ב 70 שנותיה - הרצאות חוויתיות, מלוות צילומים מרהיבים.

גאווה ישראלית, 70 שנות הישגים 
"המוח היהודי ממציא לנו פטנטים" - המחקרים הישראלים פורצי הדרך במדעי המוח, ישראל 

מעצמת סטארט אפ - מה-WAZE ועד החלל, על סוד ההצלחות הבינלאומיות ביזמות הישראלית 
ותזמורת פילהרמונית אחת ששמה את ישראל על המפה העולמית.

הרצאות שיטפחו לנו על השכם...
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