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ליהנות לבלות, לגלות,
 לפינות הצעות כמה הנה הלוחצת. מהשגרה זמן פסק לקחת כדי שעות לנסוע צרין לא לפעמים

 מאווררת קצרצרה בחופשה משחרר, גוף במיפול להתפנק תוכלו שבהן לבית, קרובות חמד
שלום עד• / חברים בין טובה ובאדוחה

ולנפש לגוף
 יבנה גן ספא, אתמה

 30(כ־ שבשפלה יבנה גן היישוב בלב
 גדול בבית אביב), מתל נסיעה דקות

 (כך האשראם נמצא צמחייה, מוקף
 המקום) בעלי אותו לכנות אוהבים
 באמצע דלת, הפותח - ספא ארומה

 חמר לפינת ביישוב, שקט רחוב
 ספא מתחם זהו ושלווה. פינוק המציעה

 גוף, טיפולי מגוון המציע וחמים, ביתי
 פנים טיפולי עם קומסטיקה מחלקת

 ומתחמי רחצה(בקיץ) בריבת מתקדמים,

 בופה ומתחם ג׳קווי וכן מפנקים, ישיבה
ריבות, (לחמים, מטעמים מבחר עם

מגילוי ההפתעה את שמכינים שונים) וממרחים עוגיות
הזה הקסום המקום מגילוי ההפתעה את יום. מדי במקום

בהתמסחת החלפתי בהתמסרות החלפתי הזה הקסום המקום
של הטוסת לידיה שעיסתה המטפלת, של הטובות לידיה

שעיסתה המטפלת ובשילוב חמים בשמן הדואב גופי את

הדואב גופי את צרוף. תענוג - כשעה חמות אבנים
המים!בשילוב בשמן נם כולל במקום הטיפולים תפריט

- נשעה וומות אבנים בחדר טיפול הכוללות זוגיות חבילות

צרוף תענוג  עיסוי ובריכה; בופה ג׳קחי, עם זוגי

 עם עיסוי דקות; 75 בן ייחורי קונכיות
 פנים טיפולי של שילוב חמות; אבנים

 ועוד. גוף פילינג ועיסוי;
 בארומה הקוסמטיקה טיפולי על

קוסמטיקאית לב, אילי אמונה ספא

 ובעלת שנה 30כ־ של ניסיון בעלת
 טיפול ומגוונים: רבים והם המקום,
 טיפולי ופיגמנטציה, אקנה בבעיות

 אנרגטי עיסוי ,Dermalogica פנים
 טיפולי וכן קריסטלים, אבני בשילוב

 ד״ר אחראית בוטוקם(שעליהם

 המתמחה משפחה רופאת רידמן,
 המקום מציע עוד בפלסטיקה).

 חופשי שימוש הכוללות ספא חבילות
 יום לעובדים, גיבוש יום במתקנים,

 הרצאות בוטיק, אירועי למשפחה, כיף
 הוליסטיות. וסדנאות

 בצהריים שעה של אתנחתא לכם קחו

בביקור העבודה יום אה סיימו או
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 ותכטידוו - בזוג או לבד - במקום
 השגרה על יותר ושלו הדש מבט לכם

 מחירים: אנרגיות. חידוש וגם שלנו
 טיפולי ש״ח, 750־300 - עיסויים

 ש״ח. 500־325 ־ פנים
aromaspa.co.il יבנה, גן ,12 הנשיא

חברים בין ארוחה
 אביב תל התימנים, ברם לילה,

 שנכנסים האלה המקומות את מכירים
 לילה בבית? מרגישים ומיד אליהם

 "ליל" הערבית־תימנית (מהמילה
 המקום בדיוק הוא לילה) שפירושה

 שהם מודרנית(כפי חמארה הוה.
 ממש שנפתחה עצמם) אה מגדירים
 בתל התימנים כרם בשכונת לאחרונה

 ומציעה הכרמל, לשוק סמוך אביב,
 המושתת לילי, לבילוי נפלא מקום

 המקום עיצוב טוב. ואוכל שתייה על
 מודרניים אלמנטים בין משלב

 ומהוספסים, טבעיים חומרים ובין
 ודלתות במרכז גדולה נברשת כמו

 הום־אדמדם בגוון ממתכת תעשייתיות
 עץ חשופים, ובטון כורכר אבן טבעי,
 שמזכיר דפוס (עם ידיים רחב בר טבעי,

 אמנות ועבודות שש־בש), לוח במשהו
 המקום השבתה. בהשראת מקוריות

 עוד יש הארוך מהבר לבד גדול, לא
 ובעיקר העיצוב אבל שולחנות, ארבעה

 הבר שמאחורי מהאנשים האנרגיה
 אווירה משרים - הפתוח ובמטבח

 התפריט למקום. הכניסה עם מיד כיפית
 הסמוך מהשוק הגלם חומרי על מתבסס
 וירקות בשרים גדיל, מנות ומציע
 טיפול שמקבלים מהשוק, טריים

 בפשטות ומוגשים ומדויק מינימלי
 של שניים או שוט לאחר אלגנטית.

עם שולחן" "פותחים משובח ויסקי

 שרוף, חציל כמו טעימות מנות מבחר
 וצ׳ירשי דוחן טבולה ברבה, סלטון

 מהמטבח הבית. לחם עם המוגשים
 סלוף מעראיס היתר בין ליהנות, אפשר
 רשאד, ים, דג סביצ׳ה צנונית; וסלט

 וטחינה תמרים בצל, צ׳ילי, כוסברה,
 הגריל: מנות בין פנים; חלקי מעורב או

 ועלי הל דבש, טלה, פילה סוכריות
 מעושן ברוזמרין צלעות זוג חרדל,

 סטייק ומינוט שרופות ועגבניות
 מתוקים. מבחר - ולקינוח (מושלם).

 מושלם לילי בילוי מציעים בלילה
 קטנות, במנוח משובח אוכל המשלב

 כמו ייחודיים, קוקטיילים מגוון לצד
 בחילבה, מתובל דאקירי(רום גת למשל

 מליסה סוכר גת, סירופ ליים, מיץ
 אלכוהוליים משקאות ומבחר ותבלינים)

 בערב משבע פועל המקום נוספים,
 לבילוי וחמימה תוססת פינה ומציע
 ובזוג. חברים עם מהנה

 ושבת א׳־ה אביב, תל ,55 הכובשים
הלקוחות הרון -א19:00

 בלילה התפריט
 הומו׳ על תתבסס

 הסמוך מהעסק הנלם
 נויל, תנות ותציע

 טריים וירקות בשרים
 שמקבלים תהשוק,

 ומדויק מינימלי טיפול

 בפשטות ושנשים
 שוט לאחר אלגנטית.

 ויסקי של שניים או
 "פותחים משובח
 מבתר עם שולתן"

טעימות מנות

מסטלג• מפש
 סיכל של הפינה בוטיק, סלק

 בתיה מזכרת הוותיקה המושבה
 בוטיק במלון לאחרונה התחדשה

 נוסטלגית. אירוח חוויית המציע
 כוטיק מלון הוא מיכל" של "הפינה

 הקודמות כאחת שהוקם משפחתי
 כורכר), מאכן שנכנו (מכנים
 .1883 משנת שנותרו
 של אביה ידי על נרכש המבנה

 מידי המלון, בעלת בנשחר, מיכל
 ממייסדי שהייתה גולד משפחה

 ושיפוץ שחזור ועבר המושבה,
 אתרים. לשימור המועצה עם בתיאום

 המעוצב בוטיק מלון התוצאה:
 וכולל חמים כפרי־אירופי בסגנון
 יחידות שתי בהם חדרים, עשרה

 זוגיים חרדים חמישה משפחתיות,
 מה בכל המאוכזרים ליחיד, וחדר

 קצרה מחופשה ליהנות כדי שצריך
 אנשי אוהבים, זוגות שאתם בין

 יחידים מטיילים או משפחות עסקים,
 בוקר ארוחת לאחר ומחר׳ל. מהארץ

 האוכל בחדר שהוגש ישראלית
 לסייר תוכלו המלון, של האינטימי

 בקרבתו: הנמצאים האתרים במגוון
 המושבה, של ההיסטורי המוזיאון

 מעצבים בגדי בוטיק קדרות, אמן
 מומלץ כן, במו לתכשיטים. וסטודיו

 או רגליים לטיולים מהמלון לצאת
 ש״ח 680־580 מחירים: באופניים.

 בוקר). ארוחת בולל לזוג (ללילה
בתיה, מזכרת ,3 5 רוטשילד

hapina-shel-michal.co.il
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מיכאלו אנטול׳ צילום: אביב תל התימנים, כרם לילה,

לוי ערן צילום: בתיה מזנות מינל, של הפינה
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