
ים מופלאים מהיפים שבתאילנד. אלו  אזור טבעי של חופי  קאו לאק הוא 
משתרעים לאורך 30 ק”מ, במחוז “פאנג נה”, כשעה נסיעה מפוקט, לאורך 
“ים האנדמן”, מוקפת הרים וג’ונגלים טבעיים היוצרים מראה שובה לב ונפש.
הטבע  שמורת  שבמרכז  הגדול  ההר  לאק”.  “הר  הוא  לאק  קאו  השם  פירוש 
“לאם רו” שקאו לאק חלק ממנה. השילוב של טבע פראי, חופים צלולים ונקיים 

מאוד, תפאורת הטבע יוצרים אזור מסתורי ועוצר נשימה.

לפני שמתחילים …

The Kosher Vacation היא תכנית יוקרתית 
לחופשה משפחתית בה נחגוג את חג הפסח. 
בסיס  על  ימים,   10 לילות,   9 כוללת  התכנית 
מעבר  )הרבה   Ultra All-Inclusive אירוח 
מלון  שבתאילנד.  לאק  קאו  באי  כלול(  להכל 
לרשות  יעמוד   )327( חדריו  כל  על   AVANI
אותו  החדר  סוג  את  לבחור  ותוכלו  אורחינו, 
ורמת  הקבוצה  הרכב  לפי  מעדיפים,  אתם 

החדר.
 

הצוות בנה תכנית התפורה לנופש היהודי, תוך 
מהדרין  כשרות  שמירת  על  מירבית  הקפדה 
מלווים שפים מהשורה  ומסורת. את התכנית 
הראשונה, אשר יהיו אמונים על הצד הקולינרי.
אשכנזי   - כנסת  בתי  שני  יהיו  המלון  בבית 

וספרדי.
את ליל הסדר, נחגוג יחד, ועם זאת, ניתן יהיה 

לערוך ערב סדר פרטי, בתיאום מראש.

חופשת פסח

04/04/2023 - 13/04/2023

קצת על האי קאו לאק:



הערה:
• בחול המועד יתקיימו טיולים. לכל נופש הזכות לבחור פעילות/אטרקציה אחת.

• ניתן להשתתף ביותר מאטרקציה אחת בתוספת תשלום במקום.
• קשת תיירות שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים בתכנית.

עלויות:

החל מ-

$ 2,990
לנוסע )לא כולל טיסות(

מה בתכנית?

4/4 תל אביב- פוקט
איסוף למלון ברכב מפואר. צ'ק 

אין , פעילות לילדים עם צוות 
הבידור ועיסוי מתנה למבוגרים 

)15 ד'(.
בערב: מסיבת ברביקיו על החוף 

באירוח לשכת התיירות של תאילנד.

5/4 ליל הסדר
תפילה וסדר כהלכתו בניהולו של 

הרב חיים הורביץ )הרב של ביה"כ 
בבלי בצאלה(.

ארוחת חג מפוארת.

6/4 חג ראשון של פסח
ארוחת חג מפוארת )יום טוב 

שני(. הרצאת הרב ג'יימס קנרד. 
במוצאי החג: הופעה של אמן 

החושים מני הולנדר.
לנשים: סדנת עיצוב שיער 

ותסרוקות/פיאה.

7/4 יום המשפחה
זמן איכות משפחתית, פעילויות 

לילדים, סדנאות בישול / יוגה 
לנשים. 

בערב: קבלת שבת וארוחת שישי 
חגיגית.

8/4 שבת ויינפש
תפילת שחרית וקריאה בתורה 

למעוניינים. מנוחה לגוף ולנפש.
מוצאי שבת: הבדלה. מפגש על 

החוף מופע אש מהפנט.

9/4  "אנדמנדה"
בילוי בפארק המים האגדי העשיר 

במלגשות, בריכות ואטרקציות.
בערב: מסיבה בתחומי המלון.

10/4 שייט אי סימילאן
שייט קסום ברצועה של 12 איים. 
צלילה עם שנורקלים - חוויה תת 

ימית מדהימה..
בערב: הופעת זמר אורח.

11/4 פאנג נה ו"ג'ימס       
             בונד איילנד"

יום טיול המשלב ביקור בחוות 
גומי, שיט בסירות קאנו  וביקור 

במערות נטיפים.
ארוחת ערב חג מפוארת.

12/4 שביעי של פסח 
             ומינונה
ארוחת חג חגיגית.

בערב: מסיבת סיום וחגיגת 
מימונה כולל תלבושות מסורתיות 

והופעה של זמר אורח.
יום טוב שני לתושבי חוץ.

13/4
צ'ק אאוט


