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החיפוש אחר יישוב פסטורלי ,עצי אורן ,מתחם אירוח מושלם ושקט מהשגרה בא לידי ביטוי בבחירה של
צימר בצפון .לצורך העניין ,אם אתם מחפשים לברוח מהמרכז ולחפש נופש מסוג אחר ,פחות המוני ,פחות
אנשים ,הרי שבחירה של צימרים בצפון יענה לכם על הביקוש הנ"ל .בקתות חבויות בתוך צמחייה י רוקה,
גינות נוי מטופחות ,מפלי מים מרשימים ,בריכה פרטית וכמובן מיקום לאירוח מושלם בעבור הילדים שלכם.
הנה פתרון טוב לילדים שימצאו להם פינה פרטית בעוד אתם ,תבחרו לכם את הפינה שלכם בעצמכם מבלי
להשאיר אותם בבית.

בקתות עץ מדהימות

בקתות עץ מדהימות ,מרוחקות מכלל האנשים ,מוקפות צמחיה וכך למעשה שומרות על פרטיותן .בקתות
מעוצבות באווירה אחרת ,אווירה נעימה תוך התמקדות בכל הדברים החשובים .יין איכותי ,כיבוד עשיר ,פינות
ישיבה ,מטבחון מאובזר ועוד .כאמור ,הג'קוזי בתוך החדר ,הנוף הוא נוף המשקיף לכל הצפון ,חלונות
משובצים בבקתה ,מרפסת מרהיבה ואגדה ציורית .אז אם אתם בוחרים לצאת לחופשה קצת אחרת,
צימרים למשפחות זה הפתרון האולטימטיבי עבורכם .ג'קוזי ופינות אירוח מרשימות ,פינוק מיוחד לזוג ,מיטה
מעור איכותי ,פינות ישיבה וזה עוד לא הכול .רוצים לראות סרט באיכות גבוהה? מסך  Lcdמפואר ,מטבחון
עשיר ,מיקרוגל ומתחם מדהים ביופיו.

חופשה מדהימה בחורף

מחפשים לצאת עם המשפחה לחופשה בלתי נשכחת בחורף? צימרים בצפון עם בריכת שחייה הפעילה
כל ימות השנה ולא רק בקיץ יכולה להיות המענה המושלם עבורכם .בריכה עם ג'קוזי מחובר ,חצר אטומה,
פינות חמד ,מפלי מים חמים ומרגיעים ונוף עוצר נשימה .גם אם יורד גשם ,גם אם קר בחוץ ,תוכלו לשלב
את הכיף בבריכה ולא לוותר על הבחירה שתהפוך את החופשה שלכם למושלמת.

מתחם עם ספא יוקרתי ופינת משחקים לילדים

בין היתר ,צימרים בצפון המגיעים עם טיפולי מקצועיים ומרגיעים במיוחד .חבילות הספא מושלמת וכן
המתקנים ברמה גבוהה ביותר .הסאונה הרטובה ,סאונה יבשה ,פינות מנוחה עם בר מים ,קפה וכל השאר.
לילדים פינת משחקי מחשב ענקית ,מגוון של עיסויים החל מעיסוי הוליסטי ,שוודי ועוד .בזמן שאחד מכם
יקבל טיפול עשיר ,יוכלו הילדים לשחק במשחקים לרבות בשולחן הסנוקר הממוקם אף הוא בצימר.
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אז אם אתם בעניין של חופשה משפחתית עם הפתעות בלתי נגמרות ,אולי כדאי לכם לבחור צימרים
למשפחות עם מכלול של הפתעות .אחרי הכול ,כשאתם בוחרים לצאת לחופשה עם הילדים ,אתם מחויבים
להנעים גם את זמנם .לפרטים בקרו באתר הבית וחפשו את החופשה שתעשה לכם את ההבדל.
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