טופס הרשמה -טיול מאורגן ליוון
קבוצת" -חנה רוח הפקות"
21-.40440.427
נוסע 1

שם פרטי

נוסע 2

(אנגלית)

שם משפחה (אנגלית)
תאריך לידה
מספר דרכון
תוקף דרכון
כתובת
טלפון בבית
טלפון נייד
מייל
תאריך יציאה

210440.427

תאריך חזרה

24.04.2017

מיטה זוגית  /שתי מיטות
נפרדות /חדר יחיד /אחר
רגיל /צמחוני /אחר
מספר כרטיס אשראי:
חברת אשראי:
תוקף כרטיס אשראי

מס' תשלומים:

 3ספרות אחרונות בגב
הכרטיס
שם בעל הכרטיס

הרשמה אצל חנה הייזלר -רוח הפקות לפקס477-4314333 :
או למיילHannale94@gmail.com :
פרטים בטלפון 41-3473.53 454-43.3131
נשמח לטייל בכיף!

בשיתוף עם:

המחיר לאדם בחדר זוגי – €1400
תוספת לחדר ליחיד – €190
המחיר כולל:
 )1טיסות סדירות במסלול ת"א -אתונה -ת"א
 )2תאריכים – 21-.4/44/.427
שעות טיסהTLV- ATH A3 929 06:30-08:30 :
ATH-TLV A3 928 22:30-00:30
 6 )3לילות לינה במלונות מדרגת תיירות ראשונה (באתונה  4כוכבים במיקום מרכזי).
 )4חצי פנסיון לאורך כל הטיול (ארוחות ערב במלונות  ,בטברנות ובמסעדות מקומיות)
 )5מים ושתייה חמה בארוחות  0קפה /תה0
 )6כניסות וטיול באתרים :אתר העתיקות בדלפי -מרכז העולם ע"פ תרבות יוון ,חבל אבריטניה ,חבל
פיליון ,המנזרים התלויים הבנויים בראשי המצוקים במטאורה ,מעבר תרמופילאיי -סמל הגבורה
היווני ,האקרופוליס באתונה ושאר אתרי העיר ,תעלת קורינתוס לפלופונז -נפליון ותיאטרון
אפידאוורווס העתיק.
 )7כניסה למוזיאון האקרופוליס באתונה0
 )8כניסה למוזיאון בדלפי0
 )9עלייה וביקור באולימפוס0
 )11אוטובוס צמוד על פי התוכנית.
 )11מדריכים מקומיים כמפורט בתוכנית.
 )12ד"ר יוסי פז  -מדריך ישראלי מיומן ומומחה ליוון ותרבותה מצוות "המרכז לתיירות בינלאומית".
 )13ליווי ארגוני חנה הייזלר "רוח הפקות"
 )14בילוי בטברנה באתונה עם מוזיקה יוונית וארוחת ערב.
 )15בילוי בטברנה וסיור ערב בלריסה 0
 )16טיפים לנותני שירותים בחו"ל (למעט סבלות)
 )17בקבוק מים ליום לכל נוסע0
 )18מס נמל ,ביטחון והטל דלק נכונים ליוני .2116
המחיר אינו כולל:
 )1הוצאות אישיות כלשהן (דוגמת ביטוח בריאות ומטען).
 )2דמי כניסה  /ארוחות /העברות /שירותים כלשהם מעבר למפורט בסעיף "המחיר כולל" .
 )3שינויים בהיטלי דלק והפרשי שערי מטבע.
 )4שתייה חריפה ( יין/בירה וכו')

תנאי תשלום:






מרגע אישור ההצעה ועד  .30430.426מקדמה בסך  €254לאדם בעת ההרשמה0
את יתרת התשלום יש להסדיר עד 3202.0.426
ניתן לשלם בכרטיס אשראי או במזומן (שקל או מט"ח).
ניתן לפצל את התשלום בכרטיס אשראי עד ל 3-תשלומים ללא ריבית ,או יותר בקרדיט על פי חברת
האשראי.
תשלומים בכרטיס האשראי יבוצעו ע"פ שער העברות/המחאות מכירה ,ביום התשלום.

תנאי ביטול( :הודעת הביטול חייבת להתקבל בכתב)
מרגע ההזמנה ועד  €151 29.19.2116דמי ביטול
מ 31.19.2116 -עד  31% 11.11.2116דמי ביטול.
מ 12.11.2116 -עד  41% 21.12.2116דמי ביטול.
מ 21.12.2116 -עד  61% 31.11.2117דמי ביטול.
מ  01.02.2017עד  81% 16.03.2017דמי ביטול.
מ 17.03.2017-ועד לתאריך היציאה 111% -דמי ביטול.
*במקרה של ביטול/זיכוי לכל סכום יתווספו  2%עבור הוצאות בנקאיות
*במניין הימים ,יחשבו ימי עבודה  ,וכן יכללו ימי שישי ושבת.
שינוי שם:
שמות הנוסעים חייבים להמסר כפי שמופיע בדרכון .לא ניתן לשנות שם לאחר הכרטוס.
אנו ממליצים לנוסעים ,בעת ההזמנה לרכוש ביטוח רפואי ומטען לתקופת הנסיעה .לפי תנאי הפוליסה
שנרכשה ,במקרה של ביטול מסיבות הנכללות בפוליסה יזכו הנוסעים בהחזר דמי ביטול למעט השתתפות
עצמית.
בחתימתי הננו מאשרים את נכונות כל הפרטים הנ"ל ומאשרים שקראנו והבנו את תנאי דמי הביטול לנוסע!
חתימת הנוסעים ______________________:תאריך________________:

