
 חנה הייזלר –רוח הפקות  

 

  6-14.10.17 לרומניה טופס הרשמה לטיול

 

 _________ :חזרהתאריך   _________ :תאריך יציאה  ______________________: שם הטיול

 _____________________________ שם משפחה:      ______________________________שם פרטי:  

 _________________________________ עבודה:    ________________________________בית  טל   

 ___________________________________פקס:     ________________________________נייד: טל    

 _________________________________:  e mail        _______________________________:  כתובת 

 
 2מטייל מס'  1מטייל מס'  פרטים

  -שם משפחה
 שמופיע כפי בדיוק בלועזית
 בדרכון

  

  -שם פרטי
 שמופיע כפי בדיוק בלועזית
 בדרכון

  

   תאריך לידה

   מספר דרכון

  -כן  /  אחר      -כן  /  אחר דרכון ישראלי 

   תאריך הנפקה

   ריך פקיעת תוקף הדרכוןתא          

 זכר / נקבה זכר / נקבה מין

 רגיל /צמחוני / אחר: צמחוני / אחר: /רגיל  סוג האוכל בטיסות

  רגיל / צמחוני / אחר: וג האוכל במהלך הטיולס     

 עם שותף: /    יחיד   / זוגי   סוג החדר בטיול

 מספר מועדון הנוסע המתמיד:                                                                                       

 ה:חב' התעופ

 

  

 חב' התעופה:

 

  

 אני מעוניין/ת שייפנו אלי עם הצעה לביטוח נסיעות ) בכל גיל ובכל מצב רפואי ( כן _   לא _  •
 
 

 יש להעביר לחברתינו צילום דרכון כולל דף התוקף.  -חשוב: בעת ההרשמה 
 

 _______________חתימת המטייל _____________________תאריך  ________________  
 

 
 
 
 



 חנה הייזלר –רוח הפקות  

 

 
כפי שמופיעים באתר  לטיול, את דף התנאים הכלליים תי/נובחתימתי על טופס זה הנני מאשר את הרשמ

 תנאי התשלום לטיול. האינטרנט של החברה,  את תנאי הרישום והביטול, ואת 
 

 ___________________אחר / בנקאית העברהצ'ק /  / אשראי כרטיס :התשלום אופן
 

 (.בלבד ישראכרדאו  מסטרקארדאו  ויזהמקומי מסוג ו לקבל כרטיס אשראי) באפשרותנכרטיס אשראי: 

 מס' כרטיס ______________________________________________________________________

 

 תוקף ___________________ ת.ז. בעל הכרטיס __________________ חתימה __________________

 תנאי תשלום: 
 היציאה.יום לפני  35לאדם. את יתרת הסכום יש לשלם עד  יורו 250קדימה בסך -גבו דמיעם ההרשמה יי

 
 דמי רישום וטיפול(.  יורו 50לאדם )כולל יורו  250מקדמה ע"ס . 1

 ייגבו תשלומים נוספים בהתאמה.ם אנו נדרשים לדמי קדימה מיוחדים, יעודכן הדבר מראש ובטיולים בה
 
  . יום לפני מועד היציאה לטיול 35עד  -גמר חשבון . 2

 . הכוללתעלות הטיול מ 50%על סך יחוייב  כרטיס אשראי
 כ"א.  25%של  הנותרים תגבה בשני תשלומים חודשיים שווים 50%יתרת 

 
יום לפני  45יש ליצור קשר ולעדכן אותנו  –העברות בנקאיות או בצ'קים במטיילים המעוניינים לשלם 

נקאי על העברה מחשבונכם אל חשבון חברת בנקאית יש לצרף אישור ב במקרה של העברה היציאה.
 .176121(, חשבון 528(, סניף עתידים )20בנק מזרחי טפחות ) , טיולי תרבות וטבע בע"מ יעדים

 .מקדמה רישום לטיול יתבצע רק לאחר תשלום: הערות 
 יש לעדכן אותנו בעת ההרשמה. –למעוניינים לשלם בצ'קים או במזומן  
 .ביום החיוב גבוה והמחאות העברות שער פי על -םבשקלי יבוצע החיוב םסכו 
 .מחותמות נקיים עמודים 2 לפחות בו ויש לפחות לשנה בתוקף שהדרכון לוודא יש 
 .הטיול הזמנת עם מקיף נסיעות לביטוח חשוב לדאוג 

 
 : שירותי קרקעתנאי ביטול 

 שלא יוחזרו לנוסע בכל מקרה בעת ביטול מצידו(. ) יורו 50במחיר הטיול כלולים דמי רישום וטיפול בסך 
 יורו. 150דמי ביטול בסך  -י עבודהימ 35ימי עבודה ועד  60החל מ 
 .מערך שירותי הקרקע 75% –ימי עבודה לפני היציאה 22ימי עבודה ועד  34החל מ 
 דמי ביטול מלאים.  – היציאהימי עבודה לפני   21החל מ 

 (.  ופסטיבלים א כולל חגים' )לה -ימים ב' –ימי עבודה 
 

 תנאי ביטול  טיסות:
למטייל עבור מקדמות אשר יועברו לחברות התעופה. לאחר מכן, בהתאם לדרישות עם דולר  200עם ההרשמה 

 חברות התעופה. דמי הביטול הינם מצטברים. 
סות מראש על טיותשלומים נוספים אנו נאלצים לשלם מקדמות מסוימים טיולים ביש לשים לב כי 

 ע,  יש לקרוא את הסעיפים המתייחסים לכך בהצעת המחיר. ושירותי קרק
  

. תאלצו לבטל את יציאתכם לטיולנסיבות לא צפויות כי עקב ייתכן : טרם יציאת הטיולביטול נסיעה 
אנו לצערנו לא נוכל להחזיר דמי ביטול שנגבים מאיתנו על ידי חברות התעופה וגורמי התיירות בעולם. 

 . ההרשמה לטיול ביטוחית למקרה ביטול, מייד עםפוליסה על רכישת  ממליצים
תעמוד לצד הלקוח במקרה של ביטול ותנסה להקטין את  –כידידת הנוסע  –חברת יעדים טיולים בעולם

 דמי הביטול למינימום האפשרי.
 מטיולי תרבות וטבע בע"וות חברת יעדים צחנה הייזלר אנו מאחלים לכם טיול מוצלח ומהנה! 
 hannale94@gmail.comאו למייל  077-4380393את הטופס יש לשלוח לפקס 

 050-4323838חנה הייזלר 
 


