"צוות" ארגון גמלאי צה"ל – מחוז דן
דרך מנחם בגין  82ת"א ת.ד  20807מיקוד  61205טל 03-6243250 .פקס03-6243252 .

משך הטיול 7 :לילות 8 /ימים.
תאריכים  19/2/2018 :ועד ( 27/2/2018נחיתה בארץ ב28/2-
החברה המבצעת " :נתור"
מחיר :לנוסע בחדר זוגי  1300-דולר
תוספת ליחיד בחדר זוגי  225דולר.
תנאי תשלום  3 :תשלומים שווים בכרטיס אשראי .
כ.א .של "חבר" אינו מקנה הנחה להצעה זו.










המחיר כולל:
טיסת "אל-על" בקו :תל אביב –בייג'ין – תל אביב
* כניסה לפסטיבל הקרח.
אירוח  7לילות במלון  4כוכבים.
* סיור ריקשות בשכונת חוטונגים .
כלכלה על בסיס ארוחת בוקר .
*  2מופעי ערב(.אקרובטיקה וקונג-פו)
מיסי נמל והיטלי בטחון.
אוטובוס צמוד לביצוע תכנית הטיול * .עליה למגדל הטלוויזיה בשנחאי.
* נסיעה ברכבת המהירה מבייג'ין לשנחאי וחזרה.
סיורים וכניסות כמפורט בתכנית.
* ארוחת ערב אחת במהלך הטיול
מלווה ישראלי צמוד.
תשר לנותני השירותים בחו"ל.
המחיר אינו כולל:
 ביטוח בריאות ומטען.
 ויזה -אשרת כניסה לסין ( .עלות הטיפול באשרת כניסה  ₪ 150לנוסע שישולמו
בצ'ק נפרד במעמד מסירת הדרכונים)
 כל הוצאה שאינה מוזכרת בסעיף "המחיר כולל".

להרשמה ,קבלת פרטים ותכנית מפורטת ,יש לפנות למשרדי מחוז דן בטלפונים:
 03-6243250 , 03-6173523בפקס  03-6243252בדוא"ל mdan@tzevet.co.il
כשבועיים לפני הטיסה על הנוסעים למסור את הדרכונים במשרדי המחוז לשם הסדרת
אשרת הכניסה לסין
תכנית הטיול כוללת :ביקור בעיר האסורה ,מקדש השמיים ,החומה הסינית ,השווקים
האטרקטיביים של העיר ,כיכר טיאנאנמן ,ארמון הקיץ ,מקדש הלאמה ,מוזיאון בייג'ין
הכפר האולימפי .בשנחאי -גני יו יאן ,הרובע היהודי ,הרובע הצרפתי ,מוזיאון שנחאי
ועוד(.תכנית מפורטת ניתן לקבל במשרדי המחוז).
הערות:
ניתן לצרף זוג חברים או בני משפחה על בסיס מקום פנוי בלבד ובתנאי שהחבר "צוות"
עצמו מצטרף לטיול.
ביצוע הטיול מותנה בהרשמה של  30נוסעים לפחות.
אחריות "צוות":
"צוו ת" מחוז דן מודיע בזאת מפורשות כי הוא פועל בארגון הטיול כמתווך בלבד .בין
הנוסעים לבין חברת "נתור " .אשר מבצעת את תכנית הטיול ובכלל זה התקשרויות עם
חברות תעופה ,תחבורה ,בתי מלון וכדומה .לפיכך אין "צוות" מחוז דן אחראי בכל צורה
שהיא לתקלות ,שיבושים או נזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע ,או ביצוע לקוי של
החברה המארגנת או מי שפועל מטעמה( .הנוסעים יידרשו לחתום על מסמך ברוח זו).

תנאי ביטול :מצוינים על גבי טופס ההרשמה
מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.
מועד אחרון להרשמה 25/12/2017

טיסה נעימה וטיול מהנה
מזכירות מחוז דן

טופס רישום צוות מחוז דן
CLOBSW 8219
 19פברואר –  27פברואר (נחיתה בארץ ב  28פברואר)
מטייל מס' 2

מטייל מס' 1

פרטים אישיים
שם משפחה (בעברית)

שם משפחה (בעברית)

שם פרטי (בעברית)

שם פרטי (בעברית)

שם משפחה (בלועזית)

שם משפחה (בלועזית)

שם פרטי (בלוע זית)

שם פרטי (בלועזית)
מין:

תאריך לידה:

תאריך לידה:

מס' תעודת זהות:

מין:

מס' תעודת זהות:
עיר :

כתובת:
טל (בית)

מיקוד:

כתובת:

(עבודה)

נייד:

עיר:

טל (בית)

פקס :בית/עבודה

(עבודה)

נייד:

:email

מיקוד:

פקס :בית/עבודה

:email

פרטי דרכון
דרכון ישראלי:

כן /

דרכון ישראלי:

אחר

מס' דרכון:

כן /

אחר

מס' דרכון:
תוקף עד:

תוקף עד:

מבוסס על מינימום  30נוסעים

סכום התשלום הכולל לטיול 1300 $ :לאדם בחדר זוגי
$
תוספת לאדם בחדר ליחיד 225
אופן התשלום
עד  3תשלומים

כרטיס אשראי מס':
שם בעל הכרטיס:

תוקף עד:

מסוג:
תעודת זהות

לתשומת ליבך ,ייתכן ויושתו עליך עלויות נוספות ,על פי ההסכם שלך עם חברת האשראי ,עקב ביצוע העסקה באמצעות כרטיס אשראי.
חתימת בעל כ"א




יש לצרף צילום דרכון .שינוי בשם בהזמנה יחויב בדמי שינוי בסכום של החל מ.$50-
תוקף הדרכון חייב להיות לפחות חצי שנה ממועד החזרה ארצה.

מתחייב/ת לשלם לנתור מישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן "נתור") את תמורת הזמנת הטיול המאורגן ,שהוזמן לרבות דמי
ביטול/שינוי ,על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד
התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל ,והכל בהתאם לתנאי ההזמנה המפורטים בטופס זה.
דמי רישום
 50דולר דמי רישום שלא יוחזרו במקרה של ביטול.
דמי ביטול( :כוללים את דמי הרישום)
מ 30 -ימי עבודה ועד  21ימי עבודה = $ 600
פחות מ  21 -ימי עבודה =  100%דמי ביטול מלאים
מומלץ לרכוש ביטוח בריאות ומטען עם ביצוע ההזמנה.

את הטופס החתום יש לשלוח כולל צילום הדרכון ל mdan@tzevet.org.il-או בפקס ל03-6243252 -

.
נספח ב'
תאריך:

לכבוד
"צוות" ארגון גמלאי שרות הקבע בצה"ל
עמותה רשומה 58-000-732-5
א ,ג ,נ.

הנדון :הצהרת משתתף בטיול לחו"ל -מאורגן לבייג'ין ושנחאי

אני הח"מ שם משפחה ___________:שם פרטי:

 19/2/2018עד 28/2/2018

ת.ז.

מודיע ,כי ידוע לי ואני מסכים/מסכימה ששירותי הטיול/המסע/החופשה/הטיסה מוזמנים ממני
ומיתר המשתתפים בטיול (להלן" :המשתתפים") מחברת הטיולים/החברה המארגנת "נתור" (להלן:
"החברה ") ,ישירות על ידי המשתתפים ואנכי בניהם ,כיחידים ובאופן ישיר ,ללא מעורבות "צוות"
ארגון גמלאי שרות הקבע בצה"ל (להלן" :צוות").
ידוע לי ואני מסכים/מסכימה ש"צוות" אינה מארגנת את הטיול ,אינה מזמינה עבורינו שירותים
כלשהם ,אינה מחוייבת לספק לנו שירותים כלשהם ואינה חבה בחבות כלשהי כלפי מי מאתנו בהקשר
של הטיול ו/או הזמנתו ו/או קיומו/ביצועו .
מוסכם עלינו כי צוות אינה מנהלת ואינה מארגנת את הטיול ו/או את הזמנתו ,אלא רק מסייעת לנו
המשתתפים ומשתפת עמנו פעולה בהתארגנות החברים וזאת לבקשנו /בקשת נציגנו.
מוסכם עלינו כי "לצוות" ו/או מי ממנהליה ו/או מבעלי תפקיד בצוות ו/או מי מטעמם ,אין ולא תהיה
כל אחריות ,שלוחית או אחרת בהקשר של הטיול.

בכבוד רב,
..........................
שם מלא
הערה :על כל נוסע לחתום על הצהרה בנפרד.

................ ..............
חתימה
תאריך

