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מלון רויאל ביץ' אילת 
מרכז התחרויות להתפנק ולהירגע 

במלון המפואר והיוקרתי ביותר 

מלון הסוויטות ישרוטל רויאל גארדן 
גן עדן טרופי של מים, נופש, פינוק וקניות

מלון ישרוטל לגונה הכל כלול 
לאכול, לשתות, לבלות וליהנות – 

והכל כלול במחיר

מלון ישרוטל המלך שלמה
מלון מרווח, מיקום מעולה ואווירה 

תוססת

מלון ישרוטל ריביירה קלאב
מלון דירוניות למבקשים חופשה 

איכותית ורגועה

מלון ישרוטל ספורט קלאב
חוויה של נופש אקטיבי משולבת 

בפינוקי 'הכל כלול'

ממשיכים את המסורת!החופשה המושלמת - נופש, ברידג' ושמש!
בהמשך להצלחת הפסטיבלים הקודמים, רשת מלונות ישרוטל 
והוועדה המארגנת, שמחים להזמין אתכם לבוא ולהשתתף 

באירוע השיא של הברידג' הישראלי -
בירמן  דוד  שם  על  ה-26  הבינלאומי  הברידג'   פסטיבל 

בים האדום, אילת.

המלון היוקרתי ביותר באילת
הפסטיבל יתקיים במרכז הכנסים הבינלאומי במלון 

רויאל ביץ' אילת ובאולם החדש שבמלון ישרוטל המלך שלמה, 
מקבוצת מלונות ישרוטל באילת.

תכנית משחקים מגוונת 
קבוצות.  תחרות  מעורבים,  זוגות  תחרות  זוגות,  תחרויות 
בהשתתפות שחקנים מנבחרות ישראל ושחקנים מרחבי העולם. 
תחרויות בוקר מלוות בהרצאות של בכירי המורים ומשחקים 
מודרכים )לשחקנים בתחילת דרכם(. בתחרות הזוגות המרכזית, 

שלושה בתי גמר עם פרסים כספיים לכל אחד מהבתים.

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות
נקודות אמן בינלאומיות )במתכונת מורחבת(, בכל התחרויות 
.T.B בסוף  וזוגות   המרכזיות, כולל בתחרות זוגות מעורבים 

השבוע הראשון.

חבילות אירוח מיוחדות 
למשתתפי פסטיבל הברידג' המתארחים ברשת מלונות ישרוטל 

באילת: רויאל ביץ' אילת, ישרוטל רויאל גארדן, 
כלול  הכל  לגונה  ישרוטל  המחודש,  שלמה  המלך  ישרוטל 
קלאב. ריביירה  וישרוטל  קלאב  ספורט  ישרוטל  המחודש, 

טיסות
מחירים מיוחדים למשתתפי הפסטיבל עם חברות: 

אירועים מיוחדים
קוקטייל פתיחת הפסטיבל, קוקטייל חגיגי לפני התחרות המרכזית, 
קוקטייל חצות, שעות מתוקות, שעה ים-תיכונית, ארוחת ברביקיו, 
ערב שירה הכולל בירה ויין, טקסי חלוקת פרסים ומסיבת ריקודים.

מבצע חבר מביא חבר!
שחקן שהשתתף בפסטיבל 2018 או 2019 ויזמין חדר עבורו וחדר 
עבור אורח חדש, ייהנה מארוחת ערב זוגית במסעדת יוקרה במלון 

בו מוזמנים החדרים )להזמנות שתגענה עד 10 באוקטובר(.

פרסים בסך של כ-120,000 ש"ח 
פרסים לבעלי דרגות נמוכות ועשרות פרסים 

למקומות מיוחדים.

 הבריאות שלכם, המחויבות שלנו.
נערכים בהתאם להנחיות.



תכנית משחקי פסטיבל הברידג'
מלון רויאל ביץ' אילת - מרכז כנסים בינלאומיים,

מלון ישרוטל המלך שלמה - מרכז כנסים, 
אילת 21-11 נובמבר, 2021 

)MIXED( זוגות מעורבים
I 11.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 12.11 יום ו' 16:00 סיבוב

פרסים עד מקום 10

)T.B.( זוגות
I 13.11 שבת 10:30 סיבוב

II 13.11 שבת 15:00 סיבוב
פרסים עד מקום 10

תחרות סימולטנית ארצית 
14.11 יום א' 20:30 

פרסים עד מקום 10

זוגות )IMP( גביע ראש עיריית אילת
I 15.11 יום ב' 20:00 סיבוב
II 16.11 יום ג' 16:00 סיבוב

פרסים עד מקום 20

)TOP BOTTOM( זוגות פתוח
בית א'  

I 17.11 יום ד' 20:30 סיבוב
II 18.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 19.11 יום ו' 15:00 סיבוב

פרסים עד מקום 25
בית ב'  

פרסים עד מקום 15
בית ג'  

פרסים עד מקום 10

)SWISS( תחרות קבוצות
בחסות חברת אלטשולר שחם 

I 20.11 שבת 10:00 סיבוב
II 15:00 סיבוב                

20.11 שבת  19:00 קוקטייל סיום
          19:30 חלוקת פרסים )קבוצות(

17.11 יום ד' 19:00
קוקטייל פתיחת התחרות המרכזית

19.11 יום ו' 21:30 חלוקת פרסים חגיגית

ש"ח   1200 מקום ראשון: 
ש"ח   800 מקום שני:  
ש"ח   600 מקום שלישי:  

ש"ח   1200 מקום ראשון:  
ש"ח   800 מקום שני:  
ש"ח   600 מקום שלישי:  

ש"ח   1100 מקום ראשון:  
ש"ח   800 מקום שני:  
ש"ח   600 מקום שלישי:  

ש"ח  2500 מקום ראשון:  
ש"ח   1500 מקום שני:  
ש"ח   900 מקום שלישי: 

מקום ראשון:  5200  ש"ח
3300  ש"ח מקום שני:  
מקום שלישי: 2200 ש"ח

מקום ראשון:  1600  ש"ח
ש"ח   900 מקום שני:  
ש"ח מקום שלישי: 700  

ש"ח מקום ראשון:  800  
ש"ח   500 מקום שני:  
ש"ח מקום שלישי: 400  

4200   ש"ח מקום ראשון:  
2600  ש"ח מקום שני:  
מקום שלישי: 1700  ש"ח

מידי בוקר בשעה 10:00 - הרצאה
בשעה 10:30 - תחרות בוקר ומשחק מודרך

פרסים מיוחדים!

18.11 יום ה' 21:00 תחרות הזמנה לזוגות
פרסים כספיים 

11.11 יום ה' 19:00
קוקטייל פתיחת הפסטיבל



*חבילות אירוח 
  באמצע שבוע

ארבעה לילות
מיום א' 14.11

עד יום ה' 18.11

שלושה לילות
 מיום א' 14.11

עד יום ד' 17.11

2485
3305

1780
2395

רויאל ביץ' אילת
'חדר בלוויסטה'

'חדר רויאל'

1825
1945

1285
1375

ישרוטל המלך שלמה
חדר רגיל

חדר פונה לבריכה

1795
1905

1263
1345

ישרוטל לגונה 'הכל כלול'
חדר רגיל

חדר פונה לבריכה

1675
1185
1255

1173
805
858

ישרוטל רויאל גארדן
 סוויטת 'סופיריור' )2 מבוגרים(
 סוויטת 'סופיריור' )3 מבוגרים(
סוויטה משפחתית )4 מבוגרים(

985
911
735

655
600
468

ישרוטל ריביירה קלאב
סטודיו ל-2

דירונית ל-3
דירונית ל-4

1855
2025

1308
1435

ישרוטל ספורט קלאב
פונה לבריכה

דלקס

*בכל המלונות המחירים כוללים: השתתפות בקוקטיילים השונים, בארועים והזמנה 
לקפה ועוגה/כיבוד בכל אחת מהשעות המתוקות )בהתאם לפירוט בדף הבא(

מחירים של תפוסת יחיד בחדר, מחיר לילדים, מחירים לסוויטות, לקומות 
הנשיאותיות, ולחדרים אחרים ניתן לברר אצל המארגנים.

ניתן להוסיף חבילות אירוח גם בתאריכים אחרים וכן למלונות ישרוטל 	 
אגמים וישרוטל ים סוף.

כניסה לחדרים החל מהשעה 15:00. עזיבת חדרים עד השעה 12:00, 	 
)במוצ"ש עד השעה 16:00(. 

ביטול עד 5/11 - ללא חיוב.	 
ביטול לאחר ה-5/11, יחוייב במחיר לילה אחד.	 
דמי רישום - 50 ש"ח לחדר.	 

חבילות אירוח מיוחדות למשתתפי הפסטיבל 
המתארחים במלונות ישרוטל

חבילות אירוח מיוחדות למשתתפי הפסטיבל 
המתארחים במלונות ישרוטל

* הערות לחבילות השונות:
במלון רויאל ביץ' אילת המחירים הינם לאדם, בחדר זוגי, על בסיס לינה וארוחת 
בוקר. המחיר כולל ארוחת בר-בי-קיו )ב-18.11(, וארוחת ערב מיוחדת )ב-13.11(. 

במלון ישרוטל ריביירה קלאב המחירים הינם לאדם, בחדר )עפ"י תפוסת החדר 
המבוקשת(, על בסיס לינה בלבד. ניתן להזמין חדרים כולל ארוחת בוקר )במלון 

ישרוטל רויאל גארדן(, במחיר 60 ש''ח לאדם לארוחה.

במלון הסוויטות ישרוטל רויאל גארדן המחירים הינם לאדם, לפי סוג הסוויטה 
ומספר האנשים, על בסיס לינה בלבד. למזמינים סוויטה 'סופיריור' לזוג - עד 2 

ילדים חינם. ניתן להוסיף ארוחת בוקר במחיר 60 ש''ח לאדם לארוחה.

במלון ישרוטל המלך שלמה המחירים הינם לאדם, בחדר זוגי, על בסיס לינה 
וארוחת בוקר. ניתן להזמין חצי פנסיון )בתוספת מחיר( - אירוח כיד המלך )כולל 

שתיה חופשית - יין הבית, בירות ושתיה קלה בארוחת הערב(.

במלון ישרוטל לגונה וישרוטל ספורט קלאב המחירים הינם לאדם בחדר זוגי, 
הכל כלול: 3 ארוחות מלאות, פינוקים ופעילויות ספורטיביות.

*חבילות אירוח 
  כוללות סוף 

  שבוע

עשרה 
לילות
מיום ה'

11.11
עד יום א'

21.11

שבעה 
לילות
מיום א'

14.11
עד יום א'

21.11

שישה 
לילות
מיום ב'

15.11
עד יום א'

21.11
או א'-
שבת

14-20.11

ארבעה 
לילות
מיום ד'

17.11
עד יום א'

21.11
או ג'-
שבת

16-20.11

שלושה 
לילות
מיום ד'

17.11
עד שבת

20.11
או ה'-א'
11-14.11

רויאל ביץ' אילת
חדר 'בלוויסטה'

חדר 'רויאל'
5995
7729

4288
5575

3965
5129

2945
3760

2375
2985

ישרוטל המלך שלמה
חדר רגיל

חדר פונה לבריכה
4115
4353

2911
3085

2558
2706

2030
2140

1625
1705

ישרוטל לגונה 
'הכל כלול' -

חדר רגיל
חדר פונה לבריכה

4051
4285

2957
3130

2732
2889

2000
2110

1603
1685

ישרוטל רויאל גארדן
סוויטת 'סופיריור' )2 מבוגר'( 
סוויטת 'סופיריור' )3 מבוגר'( 

סוויטה משפ' )4 מבוגר'(

3830
2621
2683

2786
1925
1989

2580
1788
1839

1900
1311
1330

1533
1067
1068

ישרוטל ריביירה קלאב
סטודיו ל-2

דירונית ל-3
דירונית ל-4

2293
2005
1555

1709
1518
1190

1519
1346
1061

1100
959
753

905
781
620

ישרוטל ספורט קלאב
פונה לבריכה

דלקס
4431
4822

3282
3576

2882
3134

2070
2245

1658
1790



תוכנית אירועים
יום חמישי - 11 נובמבר

19:00 -  קוקטייל פתיחת הפסטיבל בליווי כיבוד עשיר )במרפסת 
לובי הים האדום(

יום שישי - 12 נובמבר
15:00 -  שעה מתוקה )במרפסת לובי הים האדום(

20:30 -  מופע ישרוטל WOW )חינם לשוהים 6 לילות או יותר(

שבת - 13 נובמבר
19:00 -  ארוחת ערב מיוחדת )לאורחי מלון רויאל ביץ' אילת(

יום ראשון - 14 נובמבר
19:00 -  שעה ים תיכונית )במסעדת בובעס(

יום שני - 15 נובמבר 
24:00 -  קוקטייל חצות )מרקים, מאפים ויין בסיום המשחקים 

במרפסת לובי הים האדום(

יום שלישי - 16 נובמבר 
21:00 -  קוקטייל בפאב המאנקיס

יום רביעי - 17 נובמבר 
)במעמד  המרכזית  התחרות  פתיחת  קוקטייל   -  19:00 

ראש עיריית אילת(. 
כיבוד עשיר - על שפת בריכת מלון רויאל ביץ' אילת

יום חמישי - 18 נובמבר 
15:00 - שעה מתוקה )במרפסת לובי הים האדום(

20:30/19:00 - ארוחת ברביקיו לאורחי מלון רויאל ביץ' אילת

יום שישי - 19 נובמבר 
14:00 - שעה בלקנית )במרפסת לובי הים האדום(

21:30 - טקס חלוקת פרסים חגיגי, קוקטייל ומסיבת ריקודים

שבת - 20 נובמבר 
14:00 - שעה מתוקה )במרפסת לובי הים האדום(

19:00 - קוקטייל סיום )בכניסה למרכז הכנסים(
19:30 - טקס חלוקת פרסים )תחרות קבוצות( 

20:30 - מופע ישרוטל WOW - מיוחד לאורחי הפסטיבל

הטבות מיוחדות לאורחי הפסטיבל:
  WOW Future כרטיס חינם למופע מדהים ועוצר נשימה 

למתארחים 6 לילות או יותר
 מחיר מיוחד למשתתפי הפסטיבל- 90 ש"ח

 50% הנחה על שימוש במתקני מועדון הבריאות במלון 
רויאל ביץ' אילת

 10% הנחה על טיפולי הספא של מועדון הבריאות
 10% הנחה במסעדות הרשת )עם הצגת כרטיס משתתף(



טיסות חזור
המראה ל:שעהיום ותאריך
נתב"ג 20:20שבת 13.11

ראשון
14.11

נתב"ג 13:00
נתב"ג 15:10

רביעי 
17.11

נתב"ג 13:50

נתב"ג 18:10
נתב"ג 15:10חמישי 18.11

שבת
20.11

נתב"ג 15:10
נתב"ג 16:00
נתב"ג 18:25
נתב"ג 20:20
נתב"ג 21:55

ראשון 
21.11

 

נתב"ג 10:30
נתב"ג 13:00

טיסות הלוך
המראה מ:שעהיום ותאריך

חמישי
11.11

 

נתב"ג09:40
נתב"ג13:40
נתב"ג17:00

ראשון
14.11

נתב"ג11:50
נתב"ג14:40
נתב"ג16:50

שני
15.11

נתב"ג09:40
נתב"ג13:40

נתב"ג13:40שלישי 16.11
רביעי 
17.11

נתב"ג12:00
נתב"ג13:40
נתב"ג16:50

מנתב"ג11:15חמישי 18.11

בתחרויות המרכזיות )כולל זוגות מעורבים ו-.T.B( ינתנו נקודות 
אמן ארציות ובינלאומיות )במתכונת מורחבת(

השתתפות שחקנים מנבחרות ישראל ומרחבי העולם.

פרסים בשווי של כ-120 אלף ש"ח)*(

פרסים לעשרת המקומות הראשונים בתחרויות המרכזיות

עשרות פרסים מיוחדים לבעלי דרגות נמוכות ולמקומות 
מיוחדים בתחרויות הזוגות

טקס חלוקת פרסים חגיגי לתחרויות הפסטיבל ביום ו' 19.11 
בשעה 21:30, הופעת אומן אורח בהפתעה, לאחריה קוקטייל 

ומסיבת ריקודים 

קוקטייל סיום בתום תחרות הקבוצות וטקס חלוקת פרסים 
לתחרות קבוצות בשבת 20.11 בשעה 19:00 

Bridge mates -בכל התחרויות חלוקות מחשב, שימוש ב
ודפי ידיים

מנהלי תחרות ראשיים: 

אילן שזיפי )ישראל(, מאוריציו די-סקו )איטליה(

תוצאות תפורסמנה זמן קצר לאחר תום המשחק ע"ג מסכים 
וכן בטלוויזיה בחדרים במלונות ישרוטל

דמי השתתפות לתחרויות מרכזיות: 

75 ש"ח לסיבוב לאדם. )נקודות אמן ארציות ובינלאומיות(
מנוי במחיר מיוחד לכל התחרויות המרכזיות: 
485 ש"ח לאדם )7 סיבובים - ימי שני - שבת(
825 ש"ח לאדם )12 סיבובים - כל הפסטיבל(

דמי השתתפות לתחרויות נוספות )בוקר(: 45 ש"ח לאדם

* זכאים לפרסים הכספיים - המתאכסנים במלונות ישרוטל במסגרת פסטיבל 
הברידג' ותושבי אילת, או הרוכשים חבילת אירועים. משתתפי הפסטיבל אשר 
אינם מתאכסנים במלונות ישרוטל, יוכלו לרכוש חבילת אירועים הכוללת: 
קוקטייל פתיחה, קוקטייל פתיחת התחרות המרכזית, קוקטייל חצות, ערב 

בפאב, קפה ועוגה לכל יום.

לוח זמנים - טיסות ארקיע
טיסות ישראייר יתווספו בהמשך

מחירי הטיסות לאילת הינם לאדם, הלוך וחזור:
כל הימים )למעט יום ה'(שדה תעופה

ימי חול )א'-ו'(שבת
495 565₪ ₪נתב"ג

< טיסות הלוך ביום ה' - תוספת של 50 ₪.
< מחיר לילד )עד גיל 12( - 430 ₪ )ת"א(. מחיר לתינוק )2-0( - 100 ₪

< ניתן לשנות הזמנת טיסות עד 72 שעות, ללא כל חיוב נוסף. לאחר מכן, כל 
שינוי יחוייב ב-50 ש"ח, וביטול-בחיוב מלא.

מחיר חבילת אירועים ל - 6 ימים - 495 ש"ח לאדם
מחיר חבילת אירועים ל - 4 ימים - 380 ש"ח לאדם

< ניתן להזמין טיסות גם במועדים אחרים )פרטים במרכז הזמנות(.
< סידורי הסעה מיוחדים משדה התעופה רמון לבתי המלון

הלוך
חזור



להזמנות ולמידע: הועדה המארגנת 
מרכז הזמנות, טל': 03-6058355 פקס: 03-5465582

אלון בירמן, יו"ר: 050-6698655,
e - mail: birmanalon@gmail.com

יוסי פרנק, שיווק: 052-4431414
יניב זק, הזמנות צפון: 054-8083015

www.bridgeredsea.com   :אתר הפסטיבל

redsea bridge festival  : 
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