
 
 מידע בעברית בהמשך הדף                                                  

JACOB'S LADDER FESTIVAL  MAY 16-17-18 2019 PRICES 
TICKET Till 15/3 16/3  till 15/5 From 16/5 

Adult Thu- Sat Full Festival   480 510 540 

Child (5-12) Thu-Sat    Full Festival 280 300 320 

Soldier(N.Serv)Thu-Sat  Full Festival # 360 360 380 

Adult Thu till Fri 17:00* 300 320 345 

Child (5-12) Thu till Fri 17:00 * 180 190 210 

Adult Fri-Sat 400 440 470 

Child (5-12) Fri-Sat 250 270 300 

Soldier (Nat Service) Fri-Sat # 300 300 320 

Adult Fri Only* till midnight 330 350 380 

Child (5-12) Fri Only till midnight 220 230 260 

Adult Sat Only 260 280 290 

Child (5-12) Sat Only 160 160 170 

*Thursday ticket buyers may stay till Friday at 17:00. (Stewards will check bracelets) 

* Friday only ticket buyers may stay until Midnight (Stewards will check bracelets) 

# Price for Sherut Leumi,Shnat Sherut and soldiers in National Service. Must show 
relevant ID at entrance. 
HOW TO ORDER TICKETS: 
Click here to order  at all hours, up to and during the festival. Or pay at the gate using 
credit card or cash. Need more info?  04 6850403, Sun-Thurs 10.00am to 13.00pm. 
Ticket Cancellation Fees: 5% of the order made. Cancellations will be accepted until 
5th May only. After that, NO refunds will be made.  
. 
Ticket price includes entrance to all concerts and activities, free camping, parking, lake and swimming 
pool facilities, (small charge for some children’s handicrafts) Ticket price does not include Hotel 
accommodation. 

 
 1019במאי  18-17-16 סולם יעקב פסטיבל

 מחירי כרטיסים
 סוג כרטיס /655עד  6555עד  /615 מ  6155מ 

'ש -'מבוגר כל הפסטיבל ה  485 565 545  

' ש -'יום ה( 5-62)ילד  280 50/ 320  

'ש -'ה  חייל 310 310 380    #  

60.55ב' עד ו' יום ה  מבוגר 55/ 325 45/   

 60.55ב' עד ו' יום ה( 5-62)ילד  180 190 265

שבת -שישי  מבוגר 455 445 405  

שבת -שישי( 5-62)ילד  250 200 55/  

שבת   -שישי  חייל 50/ 300 320  # 

*עד חצותבלבד ' מבוגר יום ו 5// 55/ 85/  

*עד חצות בלבד' וום י  (5-62)ילד  225 2/5 265  

 מבוגר שבת בלבד 215 285 295

שבת בלבד ( 5-62) ילד  110 110 100  

 (סדרנים יבדקו צמידים)' ביום ו 60.55רשאי להישאר בשטח עד שעה ' עד ו'הרוכש כרטיס ליום ה*
 (סדרנים יבדקו צמידים) .חצותעד  בלבד רשאי להישאר בשטח' הרוכש כרטיס ליום ו* 
 .חייבים להציג תעודה בכניסה ושנת שרות שרות לאומי ,משרתי סדיר# 

 םיכרטיס מזמיניםאיך 
 .מזומן5 בכרטיס אשראי  או בקופות הפסטיבל. לקראת ובזמן הפסטיבל הקליקו כאן להזמין  
 'עד יום ה' יום א 55./6עד   65.55 בשעות הבוקר  /54.185545? מידע נוסף כיםצרי 

 .  אין החזריםלאחר תאריך זה . ממחיר ההזמנה 5%דמי ביטול . במאי 5-ביטולים יתקבלו עד ה

, אוהל סיפורים, כיתות אמן, סדנאות ריקודים, הכרטיס מאפשר כניסה  לכל המופעים למבוגרים ולילדים     
ור מלאכת יד         עב קטן תשלום. ובמקלחות םבשירותי שושימו -שחייה בחוף המלון, חנייה וקמפינג חינם

 הכרטיס אינו כולל לינה במלון 

 

https://ticks.co.il/e/GN0PBvuvdx1
https://ticks.co.il/e/GN0PBvuvdx1

