country inn - kfar szold

For entering or exiting the kibbutz gate, please stop
on the yellow line in front of the gate and press the
required number
on the key board by
the gate.

CHECK OUT
עזיבה
בעוזבכם נא כבו אורות ומזגן והשאירו את
מפתח החדר בתיבה שבכניסה למשרדי
 הנהלת האתר אינה אחראית על.האירוח
הציוד האישי בחדר או במכונית
When leaving your room, please turn out the lights
and the air conditioner and please drop the room key
into the box when you check out.
The management does not take responsibility for
your personal items.

WE WISH YOU A PLEASANT STAY AT "BAKFAR"!
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כפרי בקיבו

אירוח כפרי – כפר סאלד

RECEPTION HOURS
The reception office is open from Sundays to Thursdays 08:00 a.m to 04:00 p.m. On Fridays, from
08:00 to 13:00 p.m. Saturdays, from 10:00 to 12:00 p.m. Please call the person in charge at Bakfar.
Check out time - Sundays to Thursday 10 a.m on Saturday at 4 p.m.
Guests may request late check out.
MAIN GATE
שער ראשי
לפתיחת השער בכניסה או ביציאה יש
לעמוד על הקו הצהוב לפני השער ולהכניס
.בקודן ליד השער
את הקוד

ץ כפ

איר

ברוכים הבאים
"ל"בכפר

Welcome
to "bakfar"

רס

קבלה
.08:00-16:00 ה' בין השעות-'משרד הקבלה פתוח בימי חול א
. ניתן לפנות לתורן10:00-12:00  ובשבת וחג בין השעות08:00-13:00 בימי שישי בין השעות
.16:00  ובשבת עד השעה10:00 פינוי החדרים עד השעה
.ניתן לבדוק אפשרות עזיבה מאוחרת בתשלום נוסף מול משרד הקבלה

MINIMARKET

מינימרקט
:שעות פתיחה
7:00-15:00  | שישי7:00-19:00 'ה-'א
The kibbutz’s minimarket is open Sundays throughout,
thursdays from 07:00 a.m to 07:00 p.m, On Fridays
from 07:00 a.m to 03:00 p.m.
HEALTH CARE
שירותי בריאות
 או איחוד101 יש לחייג מכל טלפון מד"א
 במידת הצורך ניתן לפנות לתורן.1221 הצלה
052-3793951 - ""בכפר
Should there be any need, please dial MADA 101 or
call 1221 for the local rescue team and contact the
person in charge at Bakfar 052-3793951.

THE SWIMMING POOL בריכת השחיה
נא התעדכנו במשרד על מיקום הבריכה
.ושעות הפתיחה
Please check at the reception for pool location and
time of opening hours.

שרות חדרים יתבצע לאחר הלילה השני
. לילות4 לשוהים מעל
ניתן להחליף מגבות כל יום בשעות פתיחת
.המשרד
שימו לב! השקיית הדשאים מתבצעת בשעות
הלילה ולכן מומלץ לא להשאיר חפצים על
.הדשאים
Room will be cleaned on the third day of residence.
Guests can receive fresh towels everyday during
open reception hours.
The lawns are watered at night. Please do not leave
anything on them.

THE RESTAURANT "חדר אוכל "בכפר
ארוחת הבוקר מוגשת כל יום בין השעות
 ובשבתות וחגים עד השעה08:00-09:30
.10:00
Breakfast is from 08:00 to 09:30 a.m.
On Saturday and holidays till 10:00 a.m.

!אנו מאחלים לכם בילוי נעים

SHOULD ANY PROBLEM ARISE, PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US 052-3793951 אנחנו כאן בשבילכם! לכל שאלה או בקשה התקשרו
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