לובי

ספא ,חדר כושר,
סאונה

הזמנה לתחושות של
רוגע ,פינוק ושלווה:

הזמנה להרגעת הגוף והנפש:
מגוון טיפולי ספא לפינוק ולהרגעת הגוף והנפש.
הטיפולים הנערכים במקום מתבצעים על ידי
מיטב המטפלים המקצועיים בתחום.

שילוב רהיטי סיפון אניות בלובי
ובלאונג’ משלימים את אווירת
הרוגע והחופש .לובי מסוגנן ,שליו
ומהודר ,המזמין אותך לחוויה של
יוקרה ,נינוחות ,שלווה ,ואירוח כמו
שרק אנחנו יודעים להעניק.

בר המלון

הזמנה לתחושות של
שחרור וחופש:
בית קפה בר מרשים ,פינה נוספת
להתלהב ולהתפנק בה ,ליהנות
ולהתרגש מכל הטוב שחופש
ואווירה טובה יכולים להעניק.
חגיגה ייחודית ובלתי נשכחת כל
ערב מחדש.
בית הקפה פונה אל בריכת המלון
המספקת תפאורה מושלמת
לחוויה של ריגושים ,בידור וחופש.

מסעדת המלון

הזמנה לארוחת בוקר
של מלכים:
מפנקת ועשירה ,מלווה בקפה
משובח ,בשירות אישי ובאווירה
של נינוחות והנאה.

שירות החוצה את גבולות המלון:
סוליי בוטיק הוטל אילת מעניק לכם שירות  24שעות ודואג
לכל הצרכים שלכם.
צוות המלון ישמח לארגן ולסדר כל דבר שיהפוך את שהייתכם
למהנה ,נעימה ונוחה יותר.
טיולים באילת ומחוצה לה
עיסויים וטיפולי טיפוח ויופי
כרטיסים לאירועים ,כגון :תערוכות ,קונצרטים ,תיאטראות
כרטיסים לאטרקציות בעיר אילת
הזמנות למסעדות ומועדוני הלילה
העברה משדה התעופה (כולל שירות העברה )VIP
השכרת רכב
אירועים פרטיים
אספקת עיתונים מקומיים וזרים

סוליי בוטיק הוטל אילת

* בתיאום מראש וכרוך בתשלום.

סוליי בוטיק הוטל אילת
רחוב תרשיש  ,12החוף הצפוני ,אילת
טלפון08-6334004 :

פקס08-6334072 :

כתובת מייל להזמנות:

res@soleil-hoteleilat.com

סוליי בוטיק הוטל אילת שוכן במיקום המושלם
בחוף הצפוני ,בלב איזור הבילויים והטיילת ,ובמרחק הליכה קצר מחוף הים.
 73חדרי בוטיק מפנקים ויוקרתיים בעיצוב חדשני ,מתוכם  12ג’וניור סוויטס וחדרי דה-לקס
מובחרים ,חוויה של שירות ,אירוח וקולינריה בלתי נשכחת.
בכל חדר:
מקלחון/אמבטיה ,מכונת אספרסו ,מקרר ,כספת ,טלוויזיה  LEDבכבלים ,מיזוג אויר ,מכשיר
טלפון עם תא קולי.

בריכה

הזמנה לריענון בא וירה שלווה:
במתחם המלון בריכת שחייה מזמינה ,עם משטחי שיזוף מוצלים ומוזיקת
רקע המאפשרת לך לצלול לתוך אוירה של שלווה ,חמימות ,חופש ורעננות.
בנוסף ,בריכת פעוטות מקורה ונעימה.

