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 הרשמה לסיור בפורטוגל ומדיירה טופס  

 28.9.16עד ה  18.9.16 יציאה: תאריך

 :אישיים פרטים

   ()בעבריתמשפחה  שם

   פרטי )בעברית( שם

כפי  -משפחה )בלועזית שם

 בדרכון שמופיע 

  

כפי  -פרטי )בלועזית שם

 (שמופיע בדרכון

  

 

 :לידה תאריך

  

   מין

   ת.ז 

   מספר דרכון

   וקף דרכוןת

   כתובת מגורים

   טלפון נייד 

   טלפון בבית 

   כתובת מייל 

   הערות 

 

 סוג החדר המבוקש בסיור:זוגי/יחיד/זוגי עם מיטות נפרדות.

  :תעופה  מועדוני

 _______________ מתמיד' נוסע מס _________________________ חברת תעופה

 _______________________ _____ מספר נוסע מתמידחברות תעופה ____________________

  /צימחוני  ארוחות במהלך הטיול : רגיל

 עלות הסיור
 לאדם בחדר זוגי. € 2225-משתתפים  20עבור מינ' 
 לאדם בחדר זוגי. € 2120-משתתפים  25עבור מינ' 
 לאדם בחדר זוגי. € 2055 -משתתפים 30עבור מינ' 

 € 350 -תוספת לחדר סינגל
 

הרשמתו של המשתתף לטיול או תשלום המקדמה )ראה להלן "תנאי התשלום"( או עצם : אי הרשמה והשתתפותתנ
השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של הנוסע לכל התנאים 

 .כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאהוב המפורטים בהמשך עמוד זה

 ףהמשך מעבר לד



 

 

 

 2 

 :תנאי תשלום
 על כל נוסע על מנת להבטיח את המקום בטיסה ובסיור, 10.6.16תחויב בתאריך יורו    250מקדמה על סך 

 .2%תשלומים ללא ריבית או ביותר תשלומים בריבית של  3 -ב 15.7.16והשאר יחויב ב       
 .ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית או בצ'קים לפי אותם תנאים

 

 הפרטים בטופס.יש למלא את  –טיס אשראי בכר למשלמים 

 מהבנקיש להעביר אלינו העתק של אישור ההעברה  -בהעברה בנקאית  למשלמים. 

 

   תנאי ביטול
ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול יחויב בדמי    65משתתף  שיבטל את השתתפותו החל מרגע ההרשמה עד 

 למטייל .€ 45ביטול בסך 
 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול   20עד  64-תפותו החל ממשתתף  שיבטל את השת

 למטייל וכן בעלות ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ופנים.€ 400יחויב בדמי ביטול בסך 
€ 600ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול  יחויב בדמי ביטול בסך  7עד  19-נוסע שיבטל את השתתפותו החל מ

 למטייל וכן בעלות  ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ובטיסות פנים.
 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול  ואילך ישלם את מלוא מחיר 7-מטייל שיבטל את השתתפותו בתוך פחות מ

 הטיול, כולל עלות ביטול ההזמנות בטיסות בינלאומיות ובטיסות פנים.
יום  30במקרה של ביטול הטיול, יוחזרו כל הכספים שהמטייל זכאי להשבתם, בערכי יורו  על פי יום התשלום, בתוך 

 מתאריך ההודעה על הביטול. 
ערכם השקלי, כפי ששולמו על  ידי סכומים ששולמו  באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי ב

 הלקוח.
: הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו בכתב, בשעות העבודה )אפשר הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המשתתף

 בפקס(.
 להוציא חג או ערב חג. -ימי עבודה הם הימים א' עד ה'  :הבהרה לגבי "ימי עבודה"

 
 תשלום

על פי  פורטוגל ומדיירהאת כרטיס האשראי שלי, עבור טיול ל לחייב פקיםבזה לחברת או מאשר,  מטה, החתום אני
 _______________בצ'קים או במזומן נא לציין כאן עם פירוט מרבי( לשלםהפרטים הבאים:)אם ברצונך 

 נא לציין כמה תשלומים __________ –. 2%תשלומים , הריבית היא של  2-מ במידה שהנכם  מעונינים ביותר

 

 / ____________/ ______/ _: ______מספר__________יס: כרט סוג
 
 : ________/ _______תוקףבגב הכרטיס _________ האחרונותהספרות  3
 

 ____________.ז: ת מספר______בעל הכרטיס: _______ שם
 
 את פרטי המסלול והבנתי את תנאי הביטול קראתיכן מאשר כי  כמו. 

 
 ____________________:בעל הכרטיס חתימת

 
 "רוח הפקות"-לידי חנה הייזלר 4380393-077נא להחזיר חתום לפקס 

 08-9473253טלפון:
 050-4323838:נייד

 נשמח לענות על כל שאלה  וכמו כן נשמח לראותכם בין מטיילנו,
 בחב' אופקים. ושבילים נא ליצור קשר עם  גב' לאה נצר, מחלקת שורשים -לפרטים נוספים

  052-3595950נייד:   03-7610685משרד:  
 


