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מבית אסיה טרוול



שקווטילי, גאורגיה
Paragraph Resort & Spa    5 *

מלון יוקרתי בקונספט ייחודי



ממוקמת  שקווטילי,  גאורגיה  של  הנופש  אחוזת 
הנהר  בפתח  השחור,  הים  של  המזרחי  החוף  על 
פארק  של  ביתם  היא  שקווטילי   .Natanebi
השעשועים הפופולרי ציסינאטלה, מקום מפגש גדול 
של הים השחור, ופארק מיניאטורה, תערוכה הפתוחה 
של  האדריכלות  ציוני  של  מידה  בקנה  דגמים  של 

גאורגיה. 

5 ק"מ הנשלטת על  היא רצועת חוף של  שקווטילי 
ידי יער של עצי אורן, בגובה של 2 מ' מעל פני הים.
נמצאת במרחק של כ-35 דק' נסיעה מהעיר באטומי, 
וכשעה ורבע מהעיר קוטאיסי, המיקום אשר מאפשר 
הערים   2 את  להרוויח  נסיעה  של  קצר  במרחק  לנו 

הגדולות ביותר בחבל אג'רה שבגאורגיה.

שקווטילי - אחוזת הנופש של גאורגיה



אירוח מפנק במלון 
5 כוכבים ברמת פרמיום

אירוח  מציע  שקווטילי  פרגרף  והספא  הנופש  אתר 
5 כוכבים עם בריכת שחייה חיצונית על הים,  בדירוג 
רטובה  סאונה  הכולל  ספא  מרכז  מקורות,  בריכות 
ויבשה, חמם טורקי, ג'קוזי מגרשי טניס, כדורגל, כדור 

סל ומרכז כושר. 

בעלת  טלוויזיה  ישיבה,  בפינת  מצויידים  החדרים  כל 
וחדר  אוכל  פינת  מטבחון,  לוויין,  וערוצי  שטוח  מסך 
רחצה פרטי עם מוצרי טיפוח ללא תשלום, אמבטיה 
ומייבש שיער.  גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי בכל 

האזורים ודלפק קבלה הפתוח 24 שעות ביממה.



מלון יוקרתי בקונספט ייחודי



טיולים ואטרקציות 
לכל המשפחה 

אסיה טרוול מציעה מגוון טיולים באזור ע"י צוות מדריכים דוברי עברית.
ייחודים המשלבים בין היתר, טבע, נוף, היסטוריה, אדרכילות, יהודות,  טיולים 

אתנוגרפיה, בוטניקה ומודרניזציה.
אטרקציות לילדים ולמבוגרים, פארק מים, לונה פארק, טרקטרונים, טיולי ג'יפים 
המלונות  בקרבת  נמצאים  אשר  אטרקציות  משלל  חלק  רק  הם  ימי  וספורט 

והאזור.



חופשה משפחתית מפנקת
הפעלה,  ומכונות  מחשב  משחקי  עם  עשיר  ילדים  מועדון  פונג,  פינג  שולחן  ביליארד,  מקורה,  מים  פארק  במלון, 
אפשרות לשכור אופניים בכדי לחקור את האזור. לחובבי הים והדגים, במלון אקווריום ענק המתפרש על קיר שלם 

ובו כרישים ודגים מכל הסוגים והמינים.





מועדון ילדים עם פעילות 
מאורגנת ויצריתית

ילדים קטנים עם חוויות גדולות 

מדריכות  צוות  ע"י  מופעל  אשר  המועדון  החופשה  יימי  כל  במהלך 

סיפורים,  חברה,  משחקי  לילדים.  נשכחת  בלתי  חוויה  יהווה  מנוסות 

תחרויות ויצירות הם רק חלק מהתכנית במועדון המיוחד



חוויה קולינרית בכשרות מהודרת 
10 ימי אירוח מפנקים על בסיס פנסיון מלא, הכולל  "אסיה טרוול" מציעה 
ארוחות וסעודות חג עשירות ומגוונות בכשרות גלאט מהדרין לא שרויה וללא 

קטניות. 

חגיגת גורמה משובחת מוגשת ע"י מיטב השפים המקומיים בשילוב כוחות 
עם שפים ישראלים מובילים ומציגה בפני האורחים שפע ומגוון של מעדנים, 
אשר אינם מתפשרים על כשרות מהודרת. צוות משגיחים יראי שמים מלווים 

את החופשה.



מסורת של 
אירוח מלכותי


