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   יעל שכנאיבהנחיית   לנאפולילריטריט כתיבה  טופס הרשמה

1/23/29-23 

 .קיבלתםש  הטיול מהווה חלק בלתי נפרד מתוכניתטופס ההרשמה ***

   אל עלחברת  שלטיסות סדירות  :פרטי הטיסות

    00:90:שעה ב ברומאנחיתה , 01:60בשעה  3202/1/23-ב  מנתב"ג המראה : הלוך

 02:15בשעה  2023/1/30-ב בנתב''גנחיתה , 55:21בשעה  3202/1/29-ב מרומאהמראה : חזור

 052-2305000יעל שכנאי ,   054-7531986 ניר שגב : לפרטים לגבי הטיול 

   054-6901650: נייד – יפה,  חיפה ורסט פאלקס דרך  : להרשמה

 yaffa@palex.co.il  מייל   7253785-04פקס:  

 פרטי נוסע ודרכון: )יש לצרף צילום דרכון בתוקף(:

 נוסע שני נוסע  ראשון  פרטי הנוסעים : 

ושם פרטי  שם משפחה 
 ( )בעברית

  

ושם פרטי  שם משפחה 
כפי  בדיוק   -באנגלית  
 בדרכון שמופיע   

  

   זהות  תעודת  מספר

   ישראלי/אחר  - סוג דרכון

   מספר דרכון 

   תוקף דרכון 

מספר נוסע מתמיד באל  
 )באם יש ( על 

  

ארוחה מועדפת בטיסה  
 )במידה ויהיה ניתן( 

  

מקום ישיבה מועדף  
 ( ניתןיהיה במידה ובטיסה) 

  

   טלפון נייד מספר 

   מלאה  כתובת מגורים

טלפון של איש קשר  מספר 
 בארץ 

  

   כתובת מייל 

 

 

 

 תאריך:____________ :______________         2חתימת נוסע      :____________ 1  חתימת הנוסע
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 מחיר הטיול 

  לנוסע בחדר זוגי₪   8,500

 תוספת ליחיד בחדר ₪   1,150

 סוג חדר : 

    (SGL(         יחיד ) DBLזוגי )             ) TWIN:  שתי מיטות  )חדר מבוקש  סמן סוג

  ביטול :ם ותשלותנאי 

 התשלום. מרגעמי ביטול הסכום בד .מיידים רשמה דמי ה₪   700

  רגע התשלום .ממי ביטול ך זה הינו בדס.   ₪   601,7 של  נוסףתשלום  11/2022/20עד ליום   

 רגע התשלום .ממי ביטול ך זה הינו בדס.  ₪   490לסינגל + תוספת  ₪   1,240 של  נוסףתשלום  12/22/20עד ליום  

 .   ₪   490 סינגלתוספת ל + ₪   4,800ם נוסף של גמ"ח בסך תשלו 8/1/23עד ליום   

   ₪.  980תוספת סינגל  ₪ +  8,500ך בשלב זה דמי הביטול מלאים על ס

 אשראי., בהעברה בנקאית או בכרטיס " פאלקס טורס חיפה בע''מפקודת " ליבוצע התשלום :  התשלום אופן

    141944חשבון  700סניף    הפועלים בנק  :בנקאית  פרטי חשבון להעברה

 לעיל .  ןהמצוייל לפקס או למיצילום מסמך ההפקדה את יש לשלוח  –את מסמך ההעברה 
 

 .1בתשלום   יש לשלם , את המקדמהתשלומים ללא ריבית 12בכרטיס אשראי עד  ניתן לשלם

 .קספרסא אמריקןמסוג אשראי חו"ל ולא בכרטיס לא ניתן לשלם בכרטיס  ***
 

 , גם אם בוצעה העברה בנקאית:  פרטי כרטיס האשראי בכל מקרהיש למלא את 

 

 :  חייב להיות של הנוסע בלבדהאשראי כרטיס 

 סוג כרטיס אשראי ____________  מס' כרטיס __________________________  

 ספרות בגב הכרטיס _________  3   תוקף _______/______

 __________ בעל הכרטיס    של שם ות.ז 

 תשלומים_______________  אני מעוניין לשלם במספר

 
 :______________     תאריך:____________     2:____________   חתימת נוסע   1חתימת הנוסע  
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 : באחריות הנוסע לבטח את עצמו וזהו תנאי להשתתפות בטיול.ביטוח 

 . כיסויי קורונהכולל ,מורחב   בריאותמטען ו בצע ביטוחל הנוסעחובה על מיד עם ההרשמה : בריאות ומטען ביטוח

 .  מכל סיבה ביטוח ביטול מומלץ לבטח בנוסף**

   :הערות

להשתתף בו  ת/כי אני מסוגלומאשר/ת , ת הקושי בטיולמודע/ת לרמ הנוסע: כשירות רפואית של הנוסע •
 .הטיול במהלך אותך גביללה שיכול חריג דבר כל על אותנו לעדכןיש  מבחינה פיזית או נפשית.

 באחריות הנוסע. בדיקת תוקף הדרכון הינה  .היציאה ממועד  חודשים  6לפחות תוקף יש להצטייד בדרכון בר  •

 .  לא ניתן להשתמש בנקודות או בשוברי זיכוי מחברות תעופה •

 .   חיפה פאלקס טורסוהמדריך דעת שיקול  , בהתאם לתנאי השטח ,ייתכנו שינויים בתכנית •

 הטיסות על פי החלטת חברת התעופה.  זמנייתכנו שינויים ב •

סגרים  ביטול מחדל הקשור בחברת התעופה, בהחלטות המדינות, -באופן חד משמעי כי כל שינוי מובהר •

אינו מהווה עילה לתביעה כנגד חברת פאלקס טורס חיפה, והאחריות כולה תהיה על חברות והגבלות, 

,  שגבוניר  יעל שכנאי, , וכי פאלקס טורס חיפהעל פי תנאיהם, וחברת הביטוחהספק בארץ היעד , התעופה

 . מכל פיצוי בגין שינוי ביטול או מחדל כלשהוים פטור

את מחיר הכרטיס ואנו נטפל   אמורה להחזיראת הטיסה, היא  יוזמתהבמקרה שחברת התעופה תבטל ב

 בכך.

 יעד  ולפעול בהתאם לכך.מדינת החובת הנוסע להתעדכן בהוראות כניסה ויציאה מישראל והן כניסה ל •

 

 

  רס וט פאלקס מ שני/יפהלידי  ,בכל אחד מהדפים  חתום   ההרשמה, טופסאת  העביר ל ** יש 

 8572537-04או לפקס    yaffa@palex.co.il חיפה, 

   . בתוקף  דרכוןברור של הלום יצבצירוף  

 .  וקבלת תשלום כנדרש כנדרש,  הרשמה מלא וחתוםהכנס לתוקף עם קבלת טופס יההזמנה ת 

 המפורטיםם תנאי, ואת כל ההטיולתכנית  קראתי את קיבלתי ות כי / הריני מאשר

 :   בזאת את הסכמתיה /ואני מביע

 

 

 

 

 :______________     תאריך:____________     2:____________   חתימת נוסע   1חתימת הנוסע  

 .ח.ט.ל
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