
 

   

 

  

 

 

  
 17.02-21.02.19 – ראשון מחזור

 24.02-28.02.19 –שני   מחזור
 

 (ע"ב חצי פנסיון )חמישה ימים ארבעה לילות
 !בלבד חדר יחיד על בסיס מקום פנוי

 
המחיר כולל:

 מחירים:
  ₪ 630,1  -בחדר זוגי  אדםמחיר ל

  ₪ 785,2  -מחיר לחדר יחיד 
 מקום פנויעל בסיס 

  ₪ 565,1  –ל שלושה מחיר ליחיד בחדר ש
 

 .טיול מודרך בדרך לים המלח  
 אירוח ע"ב חצי פנסיון. 
 ארוחת צהרים נוספת. 
 רחצה חלוק.    

 קפה ועוגה פעם אחת. 
  בימים ב', ג', ד'.עיתון לכל חדר 

 .תוכנית בידור מדי ערב במלון 

  של השחקן והזמר מופע 
 אלי גורנשטיין     

 שמיים פתוחים – מופע ערב. 

 ורטיבית.פעילות ספ 

 איסוף מהישובים.  
 

 

 .₪ 50שמורת עין גדי והסביבה בתשלום נוסף של ביום שלישי נצא לטיול מודרך ב
 )תשלום במזומן בנפרד( יש לציין בטופס ההרשמה במידה ורוצה לצאת לטיול.

 

 על בסיס מקום פנוי בלבד. –תושבים שאינם מעמק חפר 

 מספר המקומות מוגבל!! כל הקודם זוכה!!
 

 !אצל רכזי הישובים הרשמה בתשלום בלבד
 

בית בכפר, מבנסיעה ישירה למלון שתצא המעוניינים  -במחזור השני בלבד: הערה

 נא לציין בטופס ההרשמה המצ"ב !!   -ניצני עוז ו/או מ השרון השרון אלונית משמרמ

 ()במידה ויהיו מספיק נרשמים

 

 "טורספרינופשון באחריות "ה

 



 

   

 

 המלח –ים טופס הרשמה 

 

 24/02/19 -28/02/19   מחזור שני     17/02/19 – 21/02/19 מחזור ראשון
 

 )סמן בעיגול את תאריך היציאה הרצוי! (  
 

       / בית בכפר ניצני עוז / אלונית :איסוף במחזור שני. *נסיעה ישירה למלון 
 

 

 תשלום בעיגול(המזומן/המחאות/כרטיס אשראי )סמן אופן  :תשלוםפרטי 
 

  _______________ נייד       _______________ שם פרטי___________שם משפחה_____

 _______________ נייד       _______________ שם פרטי________שם משפחה________

        __________________בית:   טלפון    ____ _______________ ישוב 

 כתובת מייל: _________________________________________

 ____ ₪.___________: סה"כ תשלום

 תשלומים, ללא ריבית והצמדה. 4-:  בתשלום באמצעות כרטיס אשראי 

 תוקף כרטיס האשראי: _________     _______________________________מספר כרטיס אשראי: ______

 ____________ מס' תשלומים ____של בעל כרטיס האשראי _____________________ שם בעל הכרטיס  ת.ז.

 לפקודת : "פריטורס תיירות ונופש בע"מ. שוות המחאות 4-ב םתשלו 

 . 10.3.19, 10.2.19, 10.01.19,  10.12.18לתאריכים:      

 

  .₪ 250ופש לאחר ההרשמה  יחוייב ב ביטול הנ

 .%50ימים לפני מועד היציאה יחוייב ב  7ביטול 

 .בכלל יחויב במלואו ימים ועד 3ביטול  

 

: בקשות מיוחדות / הרשמה לטיול עין גדי

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 


