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 , שלום  הועידה למשתתפי

 07.05.15-10.05.15  רוטרי לועידת  הטיסה  שעות להלן

 :ראשונה טיסה

 הטיסה  מועד לפני שעות 3-כ התעופה בשדה להיות  יש - 06:30 בשעה יציאה  07.05.15

 08:00 בשעה,   תא-כרתים 10.05.15

 0523225057:טל,  סרוגי סיגלית:   הראשונה  הטיסה  על  המלווה המדריך שם

 : שנייה טיסה

 הטיסה  מועד לפני שעות 3-כ התעופה בשדה להיות יש - 11:30 בשעה יציאה  07.05.15

 12:50 בשעה תא-כרתים 10.05.15

 0525953898: טל,  שחר  ניר:   השנייה הטיסה על המלווה המדריך שם

  לוגו  עם  לבנה  חולצה  לובש,   הטיסה  של אין ק'הצ  בקומת  יהיה  טיסה  בכל  המלווה המדריך

 .המעופף השטיח  של

 !!!!! לטיסה  מטיסה  לעבור אפשרות  אין!!!!, ביותר חשוב

 . 07.05.15-10.5.15  הועידה לימי  מטען/רפואי ביטוח  להסדיר  נוסע כל על באחריות, להזכירכם

 

 

 3הטיסה יוצאת מטרמינל 

 

 תים שלושה אוטובוסיםימתינו בכר  0630לטיסה הראשונה שיוצאת בשעה 

 ולאחר מכן להתארגנות במלון קחו את החברים לטיול בפודולהישי

 מיועד למועדוני כפר סבא, נהריה וקישון 1אוטובוס  מספר 

 מיועד למועדוני חיפה , כרמל וחיפה מוריה 2אוטובוס מספר 

 מי וכל שאר חברי המועדונים.מיועד למועדוני גדרה הבילויים , נציג הנשיא העול 3אוטובוס מספר 

 

שיקחו את החברים לטיול  ימתינו בכרתים שלושה אוטובוסים  1130 לטיסה השניה שיוצאת בשעה 

 בפודולה ולאחר מכן  להתארגנות במלון

 מיועד למועדוני באר שבע עומרים, גדרה, גדרה הבילויים, קישון , ראמה ורחובות 1מספר  סואוטוב
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, חיפה, לוד, משגב, רחובות רון יעקב, זכמיועד למועדוני גבעתיים, הוד הכרמל 2אוטובוס מספר 

 ורמת השרון.

 

 מיועד לשאר חברי המועדונים. 3אוטובוס מספר 

 

 

 . כרטיסי הטיסות יגיעו אליכם ישירות לכתובות הדוא"ל

 

חברים שלא יקבלו כרטיסים או הודעה על מועדי הטיסות מתבקשים לפנות למנהל הועידה נ"ל זאב 

 0503130011יפה בטלפון 

 

 לכם על הסבלנות,  מנהל הועידה דואג לכל פרט ופרט להצלחת הועידה. אני מודה

 הוא זמין לתת לכל אחד ואחת מכם תשובות.

 

 

 מאחלת לכולנו ועידה מוצלחת

 

 האזורנגידת  –מלי לוי 
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