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ויוקרתית חופשה מפנקת 

• קשת תיירות שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים בתכנית.

שמרטפיהחדר כושרספא4 בריכות מגרשי טניס 
וספורט

חוף ים

2 בתי כנסת3 ברים4 מסעדות
ספרדי ואשכנזי

אולטרא
הכל כלול

אלכוהול 
חופשי

ליל סדר 
מפואר

קולינריה
ברמה בינ"ל

בריזורט הגדול והמפואר 
- תאילנד קאו לאק 
כל הריזורט לשירות הבלעדי של אורחי קשת תיירות מסורת

על חוף ים פרטי טובל ביער טרופי
להזמנות: 072-2569014



צוברים חוויות בחופשת פסח חלומית 
The Kosher Vacation היא תכנית יוקרתית לחופשה אישית 

ומשפחתית בה אנו חוגגים יחד את חג הפסח כהלכתו. 9 לילות, 
10 ימים, על בסיס אירוח אולטרה הכל-כלול, בקאו לאק, תאילנד. 

האירוח בכשרות גלאט מהדרין, ללא חשש קטניות, וללא שרויה.
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המלון והסביבה
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מלון מפנק בתפאורה של ירוק וכחול משגעים
מלון AVANI האופנתי, שוכן על אחד החופים היפהפיים של ים אנדמן בקאו לאק 
שבתאילנד. למלון רצועת חוף מדהימה משלו, 4 בריכות, מועדון ילדים, מסעדות 

וברים, חדר כושר ונופים מדהימים של האוקיינוס. 

קאו לאק הוא אזור טבעי של חופי ים מופלאים מהיפים שבתאילנד. אלו משתרעים 
לאורך 30 ק"מ, במחוז "פאנג נה", כשעה נסיעה מפוקט, לאורך "ים האנדמן", מוקפת 

הרים וג'ונגלים טבעיים היוצרים מראה שובה לב ונפש.

פירוש השם קאו לאק הוא "הר לאק". ההר הגדול שבמרכז שמורת הטבע "לאם רו" שקו 
לאק חלק ממנה. השילוב של טבע פראי, חופים צלולים ונקיים מאוד, תפאורת הטבע 

יוצרים אזור מסתורי ועוצר נשימה.

מלון AVANI על כל חדריו )327( יעמוד לרשות אורחינו, ותוכלו לבחור את סוג החדר אותו אתם 
מעדיפים, לפי הרכב הקבוצה ורמת החדר.

הצוות בנה תכנית התפורה לנופש היהודי, תוך הקפדה מירבית על שמירת כשרות מהדרין ומסורת. 
את התכנית מלווים שפים מהשורה הראשונה, אשר יהיו אמונים על הצד הקולינרי.

בבית המלון יהיו שני בתי כנסת - אשכנזי וספרדי.
את ליל הסדר, נחגוג יחד, ועם זאת, ניתן יהיה לערוך ערב סדר פרטי, בתיאום מראש.
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מה בתפריט
Ballroom-מסעדת ה

עושר קולינרי, ארוחות חג מפנקות, 
תפריטי מרכז שולחן והגשה

 מנות וטעמים מהמטבח היהודי הכשר בנוסח ספרד ואשכנז

אוכל תאילנדי ומטעמי גורמה ממתכונים מקומיים

Almonds מסעדת
לאכול ארוחות בוקר בפטיו ולהנות 

ממגוון עשיר ללא הגבלה

חווייה קולינרית ברמה בינלאומית
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מסעדת החוף
מסעדת קונספט למבוגרים בלבד בהזמנה 

מראש בהובלתו של שף בני בז'ה עם תפריט 
גורמה מהמטבח האיטלקי והתאילנדי

 Snack Bar
לנשנש במהלך היום מפה 

ומשם, לשתות סמודי'ס או 
שייקים ליד הבריכה

קפה או תה 
בטרקלין 

שתיה חופשית בטרקלין 
שבמלון או על חוף הים
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אלכוהול חופשי
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השפים שלנו
 מנות וטעמים מהמטבח היהודי הכשר בנוסח ספרד ואשכנז

אוכל גורמה הוא חלק מהותי מהאירוח שלנו.
איננו מתפשרים על הטעם, האיכות או הכשרות.

על כן, הטסנו במיוחד מישראל, צרפת ואוסטרליה 4 שפים 
מובילים, שינצחו על החגיגה הקולינרית המתוכננת לפסח:

 שף מוטי פינצ'בסקי, ישראל 
בעברו שימש כשף הראשי של מצודת 

דוד. מביא עימו נסיון של  20 שנה 
כשף המתמחה במאכלים הכשרים 

לפסח ובניהול סעודות יוקרה בחו"ל. 

שף בני בז'ה, ישראל
יוצא מסעדת רפאל הישראלית, יוביל את מסעדת 

החוף - כמסעדת א-לה קארט למבוגרים, תוך 
התמקדות במטבח עילי איטלקי ותאילנדי וערבי 

טעימות של מנות דגים יוקרתיות.
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שף ג'ופרי ווסייר, צרפת
שף קונדיטור מהטובים בעולם במטבח 

הצרפתי, עם נסיון רב שנים בקונדיטוריה עילית 
ברמה בינלאומית. עבד בין היתר במסעדת 
Sketch הלונדונית המפורסמת בשני כוכבי 

 Aussie מישלן. בשנים האחרונות מלווה את
פסח כשף הקונדיטור של מאפי הפסח.

שף מואי פיליפס, אוסטרליה 
 מתמחה באוכל אשכנזי 

ומומחה בשרים וגריל.
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כל המסעדות בכשרות מהודרת ללא קטניות 
וללא שרויה בפיקוחו של הרה"ג הרב אליהו 

רוטנברג שליט"א.

עד שנת אלפיים, שימש הרב רוטנברג כרב של 
מלון פנינת דן בירושלים, או אז פתח מערכת 

כשרות פרטית שמטרתה מתן כשרות לבתי 
מלון בישראל ובעולם. 

הרב רוטנברג, העמיד סטנדרטים גבוהים 
ביותר אשר קיבלו תוקף גם על ידי מערכות 

הכשרות הטובות ביותר בעולם. 

לתהליך מתן כשרות למלון בחו"ל קודמת 
היערכות של חודשים ארוכים, הכוללים 

ביקורים במלון, התאמה של המטבחים וחלוקה מלאה של המטבחים 
)בשרי,חלבי,פרווה( עד העמדת כל מטבח כמערכת עצמאית. 

במסגרת הכשרת בית המלון, מתבצעת התאמה של כל המערכות הטכנולוגיות 
/ אלקטרוניות שלו לשמירת שבת, כולל מטבחים, חדרים ומשטחים 
ציבוריים, וכן הבאת רב מהמומחים בעולם לבניה של עירב מהודר.   

במהלך תקופת האירוח, יהיה במלון צוות משגיחים מנוסה ומקצועי שיפקח 
על כל הפעילות במלון כולל צוות שיבדוק עלים בסטנדרטים הגבוהים 

ביותר לפי הנחיות של טובי המומחים בתחום נגיעות חרקים.

מזה למעלה מ-20 שנה, שהרב רוטנברג מעניק כשרות למאות בתי מלון 
ברחבי העולם, ובין היתר במדינות מערב ומזרח אירופה, אפריקה, 

איחוד האמירויות, וכעת בתאילנד.

פסח 2023 / קאו לאק - תאילנד 7

כשרות: גלאט כשר לא שרוי'ה וללא קטניות תחת 
פיקוחו של הרה"ג הרב אליהו רוטנברג שליט"א

הכשרות
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4/4 ברוכים הבאים
הגעה והתארגנות, 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.

מה בתוכנית
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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.
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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
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מזון לרוח ולנפש

רב חיים הורוביץ 
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הרב ג'יימס קנרד

אנו מביאים לכם את המיטב של 
אנשי הרוח והכוכבים הגדולים 
ומציעים לכם תכונית עשירה 

ומרתקת לפי גילאים של הרצאות, 
עונג שבת, מופעים, משחקים ועוד.
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מני הולנדר
אמן חושים ומנטליסט מהמובילים 

בישראל. למני מופע חדש ובו צופה 
הקהל בקטעי מנטליזם וטלפתיה 
עוצרי נשימה. המופע מעביר את 

הצופים חוויה רב חושית ברמה 
בינלאומית המשלבת קטעי טלפתיה 

מהפנטים תוך שליטה בתחושות 
ובמחשבות של הקהל יחד עם 

קטעים מצחיקים והרבה הומור.

הזמרת נרקיס
זמרת ויוצרת ישראלית. בשיריה משלבת 

נרקיס את לשון הכתובים והמקורות, נוטה 
לפיוט ומרבה להשתמש בדימויים מן 

הטבע. לנרקיס מספר אלבומים ולהיטים, 
והיא אהובה על מאזיניה בכל המגזרים.

מאיר גרין
יוצר ומוזיקאי צעיר ואנרגטי, 

שמאחוריו מספר להיטים במגזר 
הדתי, הוא נחשב לאחד האומנים 

הצבעוניים במגזר הדתי מה 
שהופך אותו לסמל והערצה.

זמר אורח 
בהפתעה
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חדרים  סוגי   6 הנופש  באתר 
של  הרכב  לכל  המתאימים 
קבוצה וסוג של פינוק שתבחרו, 
החל מחדר דלוקס לזוג + 1 וכלה 
בוילה פרטית עם בריכה וג'קוזי 

וגישה ישירה לחוף.

לינה בסטייל
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אינטרנט אלחוטיחדר משפחתי3 מבוגרים או 2 +ילד35 מטר

חדר דה לקס
החל מ

$ 5,900
לזוג

החל מ

$ 8,900
לזוג

אינטרנט אלחוטיגישה לבריכהחדר משפחתי3 מבוגרים או 2 +ילד50 מטר

חדר דה לקס
עם גישה לבריכה
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אינטרנט אלחוטיחדר משפחתי5 מבוגרים או 4 +ילד75 מטר

סוויטה שני חדרי שינה

סוויטה שני חדרי שינה

אינטרנט אלחוטיגישה לבריכהחדר משפחתי5 מבוגרים או 4 +ילד165 מטר

עם בריכה פרטית

החל מ

$ 10,900
לזוג

החל מ

$ 19,900
לזוג
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החל מ

$ 29,900

החל מ

$ 21,900
לזוג

סוויטה שני חדרי שינה
עם בריכה פרטית וגישה לחוף 

אינטרנט אלחוטיגישה לבריכהחדר משפחתי5 מבוגרים או 4 +ילד165 מטר גישה לחוף

וילה מלכותית 

אינטרנט אלחוטיבריכהחדר משפחתי6 מבוגרים או 2+4 ילד765 מטר מול החוףג'קוזי

עם בריכה וחוף פרטי

לזוג



מחירון חבילות הנופש של קשת תיירות מסורת:

גודל סוג החבילה
היחידה

מחיר )$( 
לזוג

תוספת )$( 
לילד )4-12(

תוספת )$( 
למבוגר )+12(

355,9001,7502,500 מ"רחדר דלוקס

חדר דלוקס עם 
גישה לבריכה

508,9002,0002,500 מ"ר

סוויטת 2 חדרי 
שינה

7510,9002,5003,000 מ"ר

סוויטת שני חדרי 
שינה עם בריכה 

פרטית

                        16519,900 מ"ר

2,900

                                              

3,400

סוויטת שני חדרי 
שינה עם בריכה 

פרטית וגישה לחוף

16521,9002,9003,400 מ"ר

וילה מלכותית עם 
בריכה וחוף פרטי

76529,9002,9003,400 מ"ר
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*כל המחירים ב-USD *ט.ל.ח
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איזו הזדמנות נפלאה לחוות את תאילנד במפגש עם טבע משגע 
והנופים המיוחדים של פוקט.אתם קובעים מה ומתי בהתאם לקצב 
לכם  מנוחה.אנו מציעים  או  לבילוי  והרצון שלכם  של משפחתכם 
תכנית  מפנק.  ואוכל  הדרכה,  הסעות,  עם  המשפחה  לכל  סיורים 
לכל  לבחירתכם,  אחת  באטרקציה  השתתפות  כוללת  האירוח 
נוספות ללא  זאת, באפשרותכם להירשם לאטרקציות  ועם  אורח, 
הגבלה, בתוספת תשלום. קבלו הצצה אל האטרקציות הממתינות 

לכם בחופשת הפסח. 

פארק מים הטוב ביותר בתאילנד ובו כ-30 מתקנים שונים 
לכל הגילאים - אטרקציה חובה לכל משפחה!

כשמצטרפים ליום של פעילות מאורגנת - נצא עם אוטובוסים מסודרים וניקח את המטבח ואת השפים יחד 
איתנו, לפתיחת מטבח שדה כשר להנאתנו.

ביציאה ליום פעילות עצמאית - נשמח שתעדכנו אותנו יום קודם, ונכין לכם סל פיקניק כשר לבילוי חוץ.

איפה מטיילים

פארק המים אנדמדה

שמורת הטבע 
קאו סאק

אחת האטרקציות התיירותיות הידועות 
מומלץ  משפחתי  יעד  בתאילנד,  ביותר 
ביותר,  העתיקים  הגשם  יערות  ביותר. 
מפלים פנטסטים, עצים ענקיים, אגמים 
רק  למצוא  שאפשר  בר  וחיות  עצומים, 
כגון  יונקים  של  מינים  מ-48  יותר  כאן. 
פילים, קופים, גיבונים, צבים, חתולי בר 

ומאות סוגי ציפורים.
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שייט לאי סימיליאן
בזכות  בעיקר  תאילנד"  של  "המלדיביים  גם  מכונים  סימילאן,  איי 
המים השקופים שתמצאו שם, שאין שני להם בתאילנד. זוהי רצועה 
של 12 איים שרק 8 מתוכם מותרים לכניסה, והם נחשבים לנקודת 

השנורקלינג הטובה ביותר בתאילנד. 
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ראפטינג בנהר עד למפל טיול אל אגם קאולאן קאו סוק

שייט לאי ג'ימס בונד
זוהי אולי האטרקציה הפופולרית ביותר 
במפרץ Phang Nga )פאנג נגה(. מדובר 
סלע  צוקי  עם  ושליו,  פסטורלי  במקום 
מי  בתוך  הטובלים  ומרשימים,  תמירים 
קריסטל ירקרקים המוגדר כשמורת טבע 

לאומית. 

משלב  בתאילנד,  ליפה  שנחשב  לאן  צ'או  לאגם  טיול 
בתוכו טבע מדהים ביופיו בשילוב אגם מלאכותי שנוצר 
באזור והופך למחזה מרהיב שקשה לתאר אותו במילים 

וחייבים להיות שם כדי להבין בדיוק על מה מדובר!
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שופינג
לפוקט, הנמצאת מרחק של שעת נסיעה קצרה מקאו לאק, 
וקניונים.  שווקים  הכולל  קניות  מוקדי  של  גדול  היצע  יש 
של  עשיר  מגוון  ומציעים  ובלילה,  ביום  פועלים  השווקים 

דוכני אופנה, מזכרות, ביגוד ואוכל. 

דוכנים,  ולא  חנויות  בין  בשיטוט  נפשכם  חשקה  אם  אבל 
תוכלו להינות ממגוון מרכזי קניות גדולים:

הרב ג'יימס קנרד

Limelight Avenue

Banana Walk

Jungceylon

Patong OTOP Shopping Paradise

Central Phuket
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מתפנקים
בשטחי המלון

חדר כושר

שמרטפיה

ספא

בריכות

מגרש טניס


