


חוי

ברוכים הבאים 
למלון הבוטיק החדש

בטבריה



חוי

מרכז העיר טבריה
צמוד לטיילת ולחוף
נוף מדהים לכנרת

יחידות נופש יוקרתיות
בקומפלקס מלונאי

 מפואר

מחירים החל 
מ- 345,000 ש״ח
ליחידה מאובזרת

תשואה שנתית
צפויה

של כ -10% 

עליית ערך עם סיום
הפרויקט והפעלתו 
(בסוף שנת 2021)

התקשרות עם 
חברת ניהול

מלונאית



פרויקטBlue Season  היוקרתי מעניק לראשונה בישראל, 
את האפשרות לרכישה של יחידת נופש בבעלות מלאה, 

בקומפלקס מלונאי מפואר במיקום הטוב ביותר על שפת 
הכנרת ובמרכז העיר טבריה 

פרויקטBlue Season  נמצא בשלב ביצוע עבודות הגמר, 
יחידות הנופש בפרויקט כוללות ריהוט ואבזור מלא, לובי 

מפואר, וכל הנדרש להפעלה מלונאית ע"י חברת ניהול 
ברמה הגבוהה ביותר

המשקיעים בפרויקט  Blue Seasonייהנו מיחידות נופש 
מפוארות לשימוש אישי, מניהול מלונאי ותחזוקה שוטפת, 
מתשואות שנתיות גבוהות, ומעליית ערך משמעותית עם 

סיום הבנייה.



הירדן

הרחוב גליל

תחנה מרכזית

חניון

רחוב הבנים

המלון הסקוטי

רחוב אלחדיף

מלון לאונרדו קלאב

מלון קיסר

מלון לאונרדו פלאזה

שה
טיילת אלון החד

המרינה

רחוב בן זכאי

ציון הרמב״ם / קניון ביג פאשן



אודות הפרויקט

העיר טבריה נחשבת לאחד מיעדי התיירות 
הפופולריים ביותר בישראל.

לאחר ביצוע מספר פרויקטים מוצלחים, מוקם בימים אלה 
פרויקט היוקרה Blue Season, אשר יוכל לתת מענה 

לביקוש הקיים לפרויקט מלונאי, הכולל ניהול ואחזקה ברמה 
הגבוהה ביותר

המחיר האטרקטיבי של יחידות הנופש בפרויקט, מייצר 
הזדמנות למשקיעים ליהנות משימוש ביחידות נופש 

מפוארות, ומתשואות שנתיות גבוהות במיוחד, ע"י הפעלה 
והשכרת יחידות המלון על בסיס יומי.

פרויקטBlue Season  נמצא בעיצומן של עבודות הגמר 
הריהוט והאבזור

זו ההזדמנות האחרונה להצטרף להצלחה!



טבריה – מעצמת תיירות בינלאומית

יהודים ונוצרים מכל רחבי העולם מגיעים לעיר במספרים שרק 
עולים בכל שנה, טבריה וסביבתה רוויה באתרים הקדושים לכל 

הדתות, וכן באטרקציות רבות, ומקומות לטיולים ונופש.
יחד עם תיירות פנים של ישראלים רבים אשר מגיעים ללון בעיר, 

ולטייל בעיר ובאזור הכנרת

המלונות בטבריה בשנים האחרונות עמדו על תפוסה שנתית 
ממוצעת של קרוב ל - 70%

על פי נתוני הלמ"ס אחוזי התפוסה בטבריה בשנת 2020 (שנת 
הקורונה) עמדו על כ – 40%, ובכך שמרה העיר על אחוזי 

התפוסה מהגבוהים בארץ לשנת 2020

לעיר טבריה יש קהל ישראלי מגוון שמגיע אליה בכל שנה, כולל 
בזמן משבר, דבר שנותן עוגן קבוע להכנסות



מגוון אפשרויות השקעה

יחידות נופש בפרויקט החל מ – 345,000 ₪•
     כולל ריהוט ואבזור מלא

תשואה מוערכת בין 8% ל – 10% נטו בשנה•

אפשרות לפטור מלא ממס הכנסה על הדירות, ומס •
רכישה נמוך במיוחד

הניהול יתבצע ע"י חברת ניהול מלונאית ברמה •
הגבוהה ביותר, כשהתשלום לחברת הניהול ישולם רק 

מתוך ההכנסות 

תתאפשר לרוכשים הגעה למלון ואירוח על בסיס מקום •
פנוי ללא עלות 



ליווי צמוד

יינתן לרוכשים ליווי צמוד של משרד עורכי דין •
מקצועי ומנוסה עד השלמת רישום הנכס

התשלום יתבצע דרך חשבון נאמנות להבטחת •
כספי הרוכשים

התשלום יתבצע על פי התקדמות הבנייה ועבודות •
הגמר, ובכפוף לאישור של מפקח חיצוני

הרכישה לא נחשבת כדירה שנייה ולא פוגעת •
בזכאות לתוכניות  למחוסרי דיור, ולפטורים ממס 

רכישה ו/או מס שבח

* מתנה לכל רוכש -
יינתן שירות להשגת מימון זול וחכם



העתיד אינו אלא עוד עבר שממתין להתרחש..



תודה ולהתראות

מובהר כי כל האמור ו/או המוצג, הן במסמך זה והן בע"פ, אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או מקצועי.
על הרוכש מוטלת החובה לערוך את כל הבדיקות הנדרשות באמצעות 

בעלי מקצוע מתאימים טרם קבלת כל החלטה ו/או ביצוע עסקה


