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130לא12611544חטף +מורחב בית מלוןאגמים1

130לא4648744חטף+מורחבבית מלוןאמריקנה2

40לא24646244חטףבית מלוןדן אילת3

1120לא8336144חטף+מורחבבית מלוןדן פנורמה4

130לא15907344חטף+מורחבבית מלוןהמלך שלמה5

120לא1314243חטף+מורחבבית מלוןויסטה6

130לא12014144חטף+מורחבבית מלוןלגונה7

120לא3269743חטף+מורחבבית מלוןאסטרל מרינה8

40לא5006244חטף+מורחבבית מלוןאסטרל ויליג'9

130לא14461744חטף+מורחבבית מלוןספורט10

130לא6893944חטף+מורחבבית מלוןקיסר11

40לא18250244חטף+מורחבבית מלוןרויאל גארדן12

1120לא21741244חטף+מורחבבית מלוןרויאל ביץ'13

130לא10804644חטף בית מלוןאורכידאה14

40לא16089244חטףבית מלוןהנסיכה15

40לא1568444חטףבית מלוןהריף16

40לא12743044חטףבית מלוןים סוף 17

30לא5391743חטףבית מלוןפרימה מיוזיק18

30לא9227443חטףבית מלוןקלאב אין19

130לא3173144חטף+מורחבבית מלוןסיאסטה20

40לא1140844חטף+מורחבבית מלוןאסטרל נירוונה21

210לא484943חטף+מורחבבית מלוןאסטרל קורל22

130לא6412644חטף+מורחבבית מלוןנובה23

20לא2425242חטףבית מלוןסנטרל פארק רימונים24

130לא1188644חטף+מורחבבית מלוןאקוה מרין25

20לא1459042חטף+מורחבבית מלוןעדי26

40לא1921844חטף+מורחבבית מלוןמרקש27

40לא28111844חטף+מורחבבית מלוןקלאב הוטל28

1110לא2360443חטף+מורחבבית מלוןאסטרל סי סייד 29
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40לא455044חטף+מורחבבית מלוןארכדיה ספא 30

40לא2877044חטף+מורחבבית מלוןסי הוטל31

130לא44חטף+מורחבאכסניהאכסנית הנוער32

30לא33חטף מסעדהארומה נביעות33

30לא33חטף מסעדהאחלה  ( חמאם ) 34

30לא33חטף מסעדהניוז קופי (חמאם)35

20לא32חטף מסעדהתרשיש 9 36

20לא32חטף מסעדהפארק אווניו37

20לא32חטף מסעדההמפלט האחרון38

110לא32חטף מסעדהפדרו39

210לא33חטף מסעדהללו40

110לא32חטף מסעדההמחבוא של אדי41

30לא33חטף מסעדהאל גאוצו42

110לא32חטף מסעדהשניצליה43

30לא33חטף מסעדהקאזה דו ברזיל44

120לא33חטף מסעדהמסעדת ברזיל45

110לא32חטף מסעדהבטעם של קובי46

110לא32חטף מסעדהבורגר ראנץ47

210לא33חטף מסעדהאנטריקוט48

30לא33חטף מסעדהאנטריקוט אקספרס49

120לא33חטף מסעדההלב הרחב 50

20לא32חטף מסעדהפלפל 51

110לא32חטף מסעדההבוטיק הכחול 52

30לא33חטף מסעדהשיבולים בכיכר 53

120לא33חטף מסעדהמסעדת אולה 54

30לא33חטף מסעדהפאגו פאגו 55

30לא33חטף מסעדה מוקפץ (פתאי) תאילנדי56

120לא33חטף מסעדהמפגש הפלאפל57
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10לא31חטף מסעדהפלאפל אבשי 58

30לא33חטף מסעדהמסעדת ג'ינגר 59

120לא33חטף מסעדהמסעדת מיקה60

30לא33חטף מסעדההמזללה61

20לא32חטף מסעדהאתרוגים62

20לא32חטף מסעדהבית הסביח63

120לא33חטף מסעדהקפה קפה קניון אדום64

30לא33חטף מתחם חנויותמתחם רד 65

20לא32חטף מסעדהשיפודי ציפורה 66

20לא32חטף מסעדהמצפה תת - ימי 67

20לא32חטףקניוןמול הים68

30לא33חטףמתחם חנויותספירל69

30לא33חטףפארק +מסעדהעיר המלכים70

10לא31חטףקניוןאייס מול 71

20לא26322חטף+מורחב תחנת דלקצוף ים72

30לא21033חטף+מורחב תחנת דלקמצפה אילת 73

20לא333222חטף+מורחב תחנת דלקסונול העיר 74

20לא22חטף+מורחב תחנת דלקסונול אלמוג 75

20לא123822חטף+מורחב תחנת דלק פז אדום (אסא את לשם)76

30לא141323חטף+מורחב תחנת דלקברשף 77

10לא182021חטף+מורחב מוסךמוסך אגד78

110לא15822חטף+מורחב מוסךנדב מוטורס79

120לא33חטף+מורחב מוסךמוסך חנוך 80

110לא7122חטף+מורחב מוסךדדון81

30לא55233חטף+מורחב מוסךאלמוג82

30לא21133חטף+מורחב מוסךהכוכב83

20לא16122חטף+מורחב מוסךאדומית84

30לא31933חטף+מורחב מוסךהבנים85
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30לא39133חטף+מורחב מוסךא.צ טכנולוגיות86

120לא9133חטף+מורחב מוסךשאולי87

120לא19433חטף+מורחב מוסךהמכוון 88

10לא21חטף+מורחב מוסךרום- פוקס 89

10לא16321חטף+מורחב מוסךא. ישראל90

110לא4807922מורחב מכבסה המכבסות המאוחדות91

20לא121422מורחב מכבסה מכבסת גולדן92

110לא1174522מורחב מכבסה מכבסת מפרץ הים האדום93

20לא613622מורחב מכבסה סוד לניקיון94

110לא201522מורחב מכבסה עינת95

20לא22מורחב מכבסה רויאל סנטר96

20לא22מורחב מכבסה המכבסה שלי97


