
 
 

 הרפתקאות בסרביה

07/09/2018-31/08/2018תאריכים:   

16מספר משתתפים:  

 

 

 (rinaDקיאקים בנהר ) Taraהגן הלאומי  –: שדה התעופה בלגרד 31.8.2018יום שישי 

 

 

 

 

 

 Drina. עצירה להתרעננות בתצפית על מחוז  Taraהסעה משדה התעופה לגן הלאומי  – 10:30-14:30

 Vreloארוחת צהריים ליד מפל  – 14:30-16:00

 "House on the Rockועד ל" Perucacק"מ מאגם  14. מסלול קיאקים של Drinaשייט בקיאקים בנהר  – 16:00-19:00

 אין, מנוחה, על האש לארוחת ערבק , צ'Taraנסיעה למלון שעל הר  – 19:00-19:30

 

 סאפים וסנפלינג – Tara: הגן הלאומי 1.9.2018יום שבת 

 

 

 

 

הסאפ מתאימה גם למי . מי האגם רגועים ושקטים, כך שחוויית Zaovineאחרי ארוחת בוקר, חתירה בסאפים באגם  – 10:00-13:00
 שפחות מנוסה

 ארוחת צהריים במסעדה ליד האגם – 13:00-14:30

 Sokolaricaסנפלינג באתר  – 15:00-18:00

 על האש, פעילויות היכרות ומנוחה. -בערב

 

 

 



 
 Mokra Gora-ונסיעה במסלול רכבת היסטורי בהייקינג  – Tara: הגן הלאומי 2.9.2018יום ראשון 

 

 

  

  

. מסלול Banjskaסלע  – Taraלאחת התצפיות המרשימות ביותר שבגן הלאומי  אחרי ארוחת הבוקר והצ'ק אאוט, הייקינג – 8:30-10:30
 Perucacואגם  Drinaהליכה קלה במישור ביער. מהתצפית נשקף נוף מדהים של קניון נהר  ק"מ של 6באורך 

 וארוחת צהריים במסעדה אותנטית Mokra Goraנסיעה לכפר  – 10:30-13:30

הוא מסלול רכבת היסטורי צר שנוסע על צלע ההר, מהכפר  Sargan 8-. הSargan 8ת ההיסטורי נסיעה במסלול הרכב – 13:30-16:00
Mokra Gora  ועד תחנתŠargan Vitasi 1974. בעבר מסלול הרכבת היה חלק חשוב מהקו המרכזי מסרייבו לבלגרד, עד שנסגר בשנת .

נסיעה  –רכבות הסרבית, וכיום הוא אטרקציה תיירותית מרהיבה קטע הרכבת שופץ ע"י משרד התיירות הסרבי וחברת ה 1999-2003בין 
 ברכבת ממש על צלע ההר.

 ן, זמן מנוחה, על האש לארוחת ערב, צ'ק אין במלוZlatbiorנסיעה להר  – 16:00-17:00

 

 

 

 Zlatarהר  – Stopica – Sirogojnoמערת  –  Zlatibor-: פיינטבול ב3.9.2018יום שני 

 

 
 

 

 

 Zlatibor, יציאה לפיינטבול ביער בהר אחרי ארוחת הבוקר וצ'ק אאוט – 10:00-12:00

. אורך המערה כקילומטר וחצי והיא Trnavskiהיא מערה שדרכה זורם נחל  Stopicaמערת . Stopicaנסיעה למערת  – 12:00-13:30
בריכות שנוצרו תצורות סלעיות מעניינות ומטר, מפל גדול, מפלים קטנים,  20חלקים. בתוך המערה חלל כניסה בגובה  5-מורכבת מ

 מהמים שזרמו במערה

הוא כמו מוזיאון פתוח בו בתי עץ מהמאה  Sirogojnoהאותנטי וארוחת צהריים. חלק מהכפר  Sirogojnoביקור בכפר  – 13:30-15:30
ראות ולהרגיש במהלך סיור מעניין , שומרו וכעת ניתן לבקר בהם. המבקרים בכפר יכולים ל Zlatiborשהועברו מכל רחבי אזור  19-ה

 חת צהריים אותנטית של אוכל מקומיאיך אנשים חיו בעבר בהרי סרביה. לסיום ארו

 על האש, פעילויות היכרות ומנוחה, צ'ק אין במלון, Zlatarנסיעה להר  – 15:30-17:30

 

 

 

 

 



 
 הייקינג –מערת הקרח  -  Uvac: שייט בקניון 4.9.2018יום שלישי 

 

 

 

 

 ארוחת בוקר – 9:30עד 

תכניות השימור המצליחות גלל היא שמורת טבע יחידה מסוגה בסרביה. השמורה ידועה בעיקר ב Uvac .Uvac -נסיעה ל – 9:30-10:30
השמורה הוכרה כאחד משבעת פלאי הטבע של סרביה. השמורה היא  2008שלה של הנשר המקראי שנמצא בסכנת הכחדה. בשנת 

 מטרים. 3-ציפורים, ביניהם הנשר המקראי הנדיר לו מוטת כנפיים באורך של יותר מסוגי  104ביתם של 

( Radoinja -ו Uvac ,Zlatarאגמים ) 3יוצר  Uvacמסלול הליכה. נהר , ביקור במערת הקרח וUvacשייט בסירה בנהר  – 10:30-14:30
יוביל אותנו לתצפית ממנה נראה את הנוף המרהיב של  ואנחנו נבקר באחד מפיתולי הנהר היפים ביותר בשייט בסירה. מסלול הליכה

 .Uvacקניון 

 ארוחת צהריים במסעדה מקומית ליד האגם – 14:30-16:00

 נסיעה חזרה למלון – 16:00-17:00

 על האש, פעילויות היכרות ומנוחהזמן חופשי,  – 17:00

 

 בלגרד -  Zlatar: הפארק האתגרי 5.9.2018יום רביעי 

    

 ארוחת בוקר וצ'ק אאוט – 8:00-9:00

 : אומגות, טיפוס על חבלים ועודZlatarהפארק האתגרי  – 9:00-11:30

 נסיעה לבלגרד עם הפסקת צהריים בדרך – 11:30-17:00

 צ'ק אין במלון, זמן חופשי – 17:00

  ת ערב וסיבוב בעירארוח – 20:00-מ

ומאז  1832. המסעדה נוסדה בשנת בלגרד הבוהמייני של Skadarlija. המסעדה ממוקמת באזור Dva jelena: בעיר מסעדה מומלצת
 שמרה לאורך ההיסטוריה על מקומה המכובד כאחת המסעדות הפופולאריות שבעיר. 



 
 

 בלגרד וחזרה הביתהסיור ב: 6.9.2018יום חמישי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארוחת בוקר וצ'ק אאוט – 10:00

10:00-13:00 – Yugo tour – .סיור ברכבים יוגוסלביים ישנים ברחבי העיר, ועצירה באתרים המעניינים ביותר שלבלגרד יש להציע 

 ארוחת צהריים על נהר הדנובה – 13:00-15:00

 סיור מודרך במרכז העיר – 15:00-17:00

 Adaביקור וסתלבט באגם  – 17:00-20:00

 Sinnermanארוחת ערב והופעת ג'אז במסעדת  – 20:00-22:30

 הסעה לשדה  התעופה  – 22:30

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מקומות לינה

 :Taraבגן הלאומי 

Forester’s Hut (או דומה) 

 ווילה הנמצאת בלב הגן הלאומי. בכל החדרים מקלחות ושירותים.

    

              

 :Zlatibor-ב

Family Hostel Zlatibor(או דומה)  –  יחידות. בכל חדר בקומות הראשונה והשנייה  13-קומות, המחולק ל 4ההוסטל הוא מבנה בעל
מיטות יחיד. לכל  2מיטה זוגית ומיטת יחיד נוספת, ושירותים ומקלחות צמודים. רק בסוויטות יש מטבחונים. בקומה השלישית בכל חדר 

ושירותים ומקלחת טבחונים טות זוגיות, משלושה חדרים יש מקלחת ושירותים. בקומה הרביעית יש סוויטה אחת, בה שני חדרים עם מי
 בכל רחבי המלון. WiFiצמודים. יש 

         

 

 

 

 

 

 

 



 
 :Zlatarבהר 

Villa Zlatarka (או דומה) – .בכל החדרים יש מקלחות ושירותים צמודים. בקומת הכניסה יש מטבח משותף 

 

 בבלגרד:

Life Design Hotel ****  (או דומה) –  גם ספא.המלון ממוקם במרכז בלגרד ויש בו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 מחיר סופי לאדם: 1486 יורו

 המחיר כולל:

 כל המלונות -

 Drinaשייט בקיאק בנהר  -

 Taraסאפ, סנפלינג והייקינג בהר  -

  Sargan 8נסיעה ברכבת  -

 Zlatiborפיינטבול בהר  -

 Sirogojno -ולמוזיאון הפתוח ב Stopicaכניסה למערת  -

 , כניסה למערת הקרח והייקינגUvac -שייט בסירה ב -

 Zlatarהפארק האתגרי בהר  -

 מדריך דובר אנגלית -

 כל ההסעות המצוינות בתכנית -

 כל המיסים -

 תכנון הטיול -

 המחיר אינו כולל:

 הוצאות אישיות -

 יורו 144תוספת עבור יחיד בחדר  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 תנאים ונהלים כללים

מילוי טופס ההרשמה ושליחתו חתום מהווים קריאה והבנה  : טופס רישום

  .מלאה של תקנון החברה ושל ההערות והתנאים הכללים בכל טיול וטיול

פועלת כמקשרת וכמתווכת ישירה  ווילי פוג  הואיל וחברת : אחריות כללית

או בלתי ישירה בין המשתתפים בטיול לבין החברות השונות המספקות 

מדריכים , אוטובוסים ,בתי מלון, חברות תעופה: וןכג, שירותים לטיול

, אין אנו אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, ב"שירותי קרקע וכיו, מקומיים

או ביצוע / עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם עקב אי ו, שיבושים

 . ב הנזכרים לעיל"או לקוי של השירותים הקשורים בחברות אלו וכיו/ חלקי ו

אינה אחראית לביטול או שינוי של ביקור באחד או יותר  ווילי פוג   :כח עליון

, או בעקיפין מגורמים שאינם בשליטתנו/ מאתרי הטיול שנגרמו במישרין ו

, מלחמה ,אי שקט פוליטי, ימי חג, שיפוצים, מזג אויר, כח עליון :כמו

, מבצע צבאי, אסונות טבע ,סגר, שביתות, התפרעויות, התקפות טרור

איננו יכולים , בדומה לכך .ריאות או מאורעות דומים שלא בשליטתנוסכנות ב

 .להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים ביעד

, כמארגן איננו אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף : נזק לנוסע 

או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך / נזק למטען ו, מחלות

 ,גניבה, שוד, מעשה אלימות, ל עקב תאונה"בחואו שהייתו / הטיסה ו

או דרכון / או כרטיסי טיסה ו/ אובדן מטען ו, הוצאות רפואיות, הריון, אשפוז

 . ב"וכיו

יציאת הטיול מותנית בכמות  : השתתפות בטיול והרכב המשתתפים

ווילי פוג שומרת לעצמה את . משתתפים מינימלית על פי הפירוט בכל טיול

או לדחות כל טיול במידה / לבטל ו, ל דעתה הבלעדיעל פי שיקו, הזכות

. ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים

או / ימים לפני יציאת הטיול ללא כל טענה ו 15הודעה על הביטול תיעשה עד 

לווילי פוג רשות לדחות או לבטל הרשמה של כל  . תביעה מצד הלקוח

 –החברה לא יתאים להרכב הקבוצה ולאופייה  ת אשר לשיקול דעת/ נוסע

זכות החברה קיימת להפסיק , כמו כן .ללא כל צורך לנמק את החלטתה

או הקבוצה להפרעה / ת בטיול הגורם לטענת המלווה ו/ השתתפות נוסע

איננו אחראים להתנהגות המטיילים אחד כלפי  .למהלך הסדיר של הטיול

  .השני

להשתמש   עם ההרשמה לפעילות החברה הלקוח מאשר לווילי פוג

בפרסומים  -במסגרת קבוצתית –ה / בתמונות וסרטונים בהם הוא מופיע

  .ערוץ היוטיוב ועוד ,אתר האינטרנט, שונים לרבות עמוד הפייסבוק

החברה תקבל הזמנות לנוסע בודד על פי שיקול דעתה הבלעדי  : נוסע בודד

לא ניתן להבטיח . לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. פווכל מקרה ידון לגו

שותף לחדר וכן במקרה שימצא שותף לא ניתן להבטיח את התאמתו מכל 

 בחינה 

לא ). אך נעשה כל מאמץ בעזרה במציאת השותף(שהיא למעט מין השותף 

או תביעה על חוסר התאמה מכל סיבה / או דרישה ו/ תתקבל כל טענה ו

  .שהיא

באחריות הנוסע לבדוק את תוקף מסמכיו כולל דרכון  : ביטוחמסמכים ו

אשרת ), דפים ריקים 3חודשים מיום היציאה מישראל ועם לפחות  6לפחות (

חובה , כמו כן. מסמכי נסיעה וכרטיסי הטיסה ,חיסונים ומצב רפואי ,כניסה

מומלץ להכליל הטסה , לדאוג לפוליסת נוסעים בריאות ומטען מתאימה

. על הלקוח אחריות לציין אזרחותו בפני החברה .במקרה חירוםרפואית 

להיכנס  ,בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, חובה על אזרח ישראלי

  .דרכון ישראלי בלבדולצאת מגבולות המדינה באמצעות 

או קיצורה עקב מצב רפואי של / אין החברה אחראית על ביטול נסיעה ו

 ליוהנוסע או של בן משפחה קרוב א

או קטעי / או פעילויות ו/ בחלק מאתרי הטיול קיימים אזורים ו: ביטחון אישי

משתתף העובר על הנחיות מפורשות של  ,במקרים אלה. הליכה מסוכנים

  .עושה זאת על אחריותו הבלעדית, או הנחיות המקום/ המדריך ו

כדאי להכיר את אמצעי הזהירות למניעת הידבקות  : בריאות וחיסונים

יש לבדוק את הנחיות משרד . במחלות ואת הדרישות בנוגע לחיסונים

הבריאות ולגשת להתייעצות עם רופא מומחה למחלות גיאוגרפיות ורופא 

  .שבועות לפני הביקור המתוכנן במדינה 4לפחות , שיניים

ולם יתכנו שינויים בקביעת הטיול והמסלול כפי שפורסם מחייב א : מסלול

  .סדר ימי הטיול והביקורים

גם אם הינם ימים  ,מחושבים יום היציאה ויום החזרה אליהם : מניין הימים

אלא הם , ל ישראל/ אין לנו שליטה על זמני היציאה וההגעה מ. חלקיים בלבד

המפתח האמיתי והנכון הוא לילות הלינה )נתונים בידי חברת התעופה 

 .  )בטיול

, כגון ארוחות מיוחדות, במקרה של בקשות מיוחדות : בקשות מיוחדות

ב הם בגדר בקשה בלבד ואין "סוג החדר וכיו, ציוד מיוחד, מקומות ישיבה

 . באפשרותנו להבטיח ביצועם מראש

או מחדל הקשור בחברת התעופה אינו מהווה עילה / כל שינוי ו : טיסות

היא על חברות התעופה  לתביעה כנגד חברת ווילי פוג והאחריות כולה

 ,כמו כן. או מחדל שכזה/ במקרה זה וווילי פוג פטורה מכל פיצוי בגין שינוי ו

. החברה רשאית לערוך שינויים בזמני הביקורים במסלולי ומועדי הטיסה

תיתכן גם החלפה של חברות התעופה ואי ביצוע פרטי התכנית ללא הודעה 

שיבה על המטוס במסגרת אין אפשרות לבחור מקומות י .מוקדמת מראש

בו יכול הסוכן לבחור , שלא כבכרטוס אינדיבידואלי. מראש, כרטוס קבוצתי

אין ביכולתנו להבטיח . בקבוצות לא ניתן ,מקומות ישיבה במקרים רבים

') בונוסים וכד, נקודות נוסע מתמיד(מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים 

במידה והמטען הלך לאיבוד  .י חברות התעופה ליעדים שונים"המוצעים ע

אך חייב הלקוח להצהיר על כך , אין הדבר באחריות ווילי פוג, במהלך הטיסות

לא תהיה לחברת התעופה , במידה ולא עשה זאת. בתחומי שדה התעופה

 .כל אחריות ישירה או עקיפה לאובדן

או בטיחות החלים בשדות התעופה / אין החברה אחראית לנהלי בטחון ו

 .םהשונים בעול

. תובלת המזוודות והמטען באחריות הבלעדית של חברת התעופה : כבודה 

הנוסעים רשאים לשאת עימם באמצעות המוביל כבודה שמשקלה עד סך 

ווילי פוג אינה אחראית בגין חיוב . י חברת התעופה"ג שנקבע ע"מסוים של ק

משקל תיקי היד ותחולתם בהתאם . או משקל כבודה עודפים/ עבור כבודה ו

  .ללים הנהוגים בחברות תעופהלכ



 
או / ווילי פוג אינה אחראית על הפעלתו היום יומית של המלון ו : בתי מלון

קיומם ושעות הפעלתם , לרבות תקינות מערכותיו, תקינות המתקנים במלון

שיבוץ , חימום מי הרחצה, החלפת המצעים, של מערכות מיזוג האויר

ם להעביר לבתי המלון את ההזמנה הננו מתחייבי. ב"נוף וכיו, החדרים במלון

אך איננו אחראים לשיבושים , במיומנות ולהעביר את כל המידע הרלוונטי

או תקלות בלתי צפויות ונעשה ככל שביכולתנו לפתור בעיות באם / ו

ייתכנו שינויים . רשימת בתי המלון תימסר ללקוחות לפני יציאתם .יתעוררו

אנו מתחייבים לשמור על הרמה . של הרגע האחרון גם לאחר יציאה מהארץ

 – house on run שיבוץ החדרים על פי .ואזור הלינה הקרוב ביותר למקורי

כלומר ייתכנו רמות שונות לפי מצב תפוסת החדרים במלון ואין באפשרותנו 

או / להבטיח מראש חדר במיקום מסוים או שיכון כל הנוסעים באותו אגף ו

י משרד התיירות המקומי של "בעת ערמת בתי המלון ודירוגם נק .סוג חדר

המיטות  –חדרים זוגיים  .י קריטריונים ישראלים"כל מדינה ומדינה ולא עפ

אין אפשרות להבטיח מראש . מיטות נפרדות 2יכולות להיות כפולות או 

סבירות שתוכנס מיטה  –חדר לשלושה  .מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש

לי שהחדר מותאם ללינה של לחדר זוגי מב) לעיתים מתקפלת(נוספת 

  .אין אפשרות להבטיח חדר גדול יותר. שלושה

ווילי פוג תעשה ככל יכולתה ליידע את חברות התעופה והמלונות  : ארוחות

אך אינה אחראית ) ב"טבעוני וכיו, צמחוני ,כשר(על בקשות מיוחדות 

האוכל הצמחוני יכול להיות בלתי מספיק . לאספקת מזון מכל סוג שהוא

מתן ארוחות בטיסות הינן באחריות חברות  .ליף לארוחה בשרית רגילהכתח

יש להודיענו על כך מראש בעת ביצוע הזמנתכם ולפחות . התעופה בלבד

חברתנו אינה אחראית למקרים בהם האוכל . שני ימי עבודה קודם ליציאה

  .המבוקש לא יסופק

הקבוצה  לצורך ביצוע התכנית לכל טיול תעמיד החברה לרשות : תחבורה

שעות העבודה של . עם נהג) בהתאם לגודל הקבוצה(כלי תחבורה מתאים 

הנהג כפופות לחוקי העבודה המקומיים המגבילים את מספר השעות בהן 

ווילי פוג מתחייבת לספק שירותי הסעה על פי התכנית . הנהג לנהוג יכול

 .בלבד ואיננו מתחייבים לספק הסעה לאתרים שאינם כלולים במפורש

הכוונה למזגן העובד בתנאים סבירים ובהספק ידוע ומוכר  –אוטובוס ממוזג 

איננו יכולים להתחייב שמיזוג האוויר יפעל בצורה מלאה בתנאי . בארץ התיור

  .מזג אויר בלתי סבירים לארץ התיור

המחאות גבוה של המטבע / השער לתשלום יהיה שער ההעברות : שערים

במידה ותהיינה תנודות משמעותיות  .ההנקוב ביום חיוב בפועל של החבר

לפני ביצוע התשלום , בשערי החליפין של המטבעות המרכיבים את החבילה

 . שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר החבילה בהתאם, המלא

כל שינוי במסלול הטיסות או בשערי המטבע של המסים  : מיסים והיטלים

או היטל / ו הדלק וא/ ל אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו"המקומיים בחו

התשלום יבוצע בהתאם לצווים . התוספת לתשלום תחול על הנוסע, אחר

  .והתקנות הנכונים ליום היציאה

על ההזמנות חלים דמי ביטול , במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך : דמי ביטול

ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב . מרגע ביצוע ההזמנה

ביטול המפורטים מופיעים בפירוט בכל תכנית דמי ה. לחברה ואישור קבלתה

שירותי , חברות תעופה(טיול ותלויים בתנאים אל מול הספקים השונים 

 (ב"קרקע וכיו

 יום מיום ביצוע  14בתוך " מכר מרחוק"י סעיף עסקת "ביטול עפ

ימים שאינם ימי  7העסקה ובתנאי שמועד ביטול העסקה חל בתוך 

 הנמוך מביניהם ₪, 100או  %5 -מנוחה לפני מועד מתן השירות 

 46  $200 –ימי עסקים מלאים לפני הטיסה  60 עד  

  30   מעלות הטיול  %25 –ימי עסקים 45עד 

  15  מעלות הטיול %50 –ימי עסקים 29עד 

  7   מעלות הטיול  %75 –ימי עסקים 14עד 

  6  אין החזר ( דמי ביטול מלאים  –ימי עסקים מלאים ועד מועד הנסיעה

 יציאה לטיול לאחר

 

   במקרה של ביטול לפני שכרטיס הטיסה כורטס ובמידה נמצא

הוצאות שנבעו  +  ייגבו דמי הרצינות ולא דמי הביטול  –משתתף אחר 

 מהחלפת המשתתף

 

 יחויב המבטל בעלות ביטול כרטיס הטיסה כמתחייב  ,בנוסף לעיל

  (יתכן מחיר כרטיס מלא)ממדיניות חברת התעופה 

 

  או רכישת שירותים / הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ולא יוחזרו

 . שנרכשו מראש עבור הלקוח ואין אפשרות לקבל בגינם החזר

 

  לא כולל ימי שישי ' )ה-מניין הימים לפי ימי העבודה בארץ ימים א

  )ערבי חג וימי חג, ושבת

 

או טענה של נוסעים / מוסכם בזאת כי כל תלונה ו : תלונות ותחום שיפוט

יום לאחר חזרת הנוסעים  15-החברה תובא בפנינו בכתב לא יאוחר מכנגד 

בכל מקרה  ,הואיל ומרכז הפעילות של ווילי פוג במועצת חוף הכרמל. ארצה

, או מחלוקת שיהיו למי מהצדדים האחד כלפי השני/ או תביעה ו/ של סכסוך ו

הרשמת . תהיה לבית המשפט בחדרה סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין

 . לפרטים ולמידע האמור, וח לטיול מהווה למעשה הסכמה לתנאיםהלק

הנך מתבקש להיכנס לאתר האינטרנט של המטה ללוחמה  : אזהרות מסע

. בטרור על מנת להתעדכן במידע על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד

 :כתובת האתר

http://nsc.gov.il/he/TravelWarnings/Pages/default.aspx 

 

 ח. ל. ט                                                                                              

 

 

 

 



 
 מקוונת בצורה גם שלחי – הרשמה טופס

  לטיול להצטרף ת/מעונינ ________________________מ"הח ,אני

 :בעברית מלא שם
 

 :זהות תעודת

 :)בדרכון כמו לועזי( משפחה שם
 

 :)בדרכון כמו לועזי( פרטי שם

 :לידה תאריך
 

 :כתובת

 : נייד טלפון
 

 : מייל כתובת

 :דרכון מספר
 

 : דרכון תוקף

 )מייל כתובת + טלפון מספר + קירבה( :בארץ קשר איש פרטי
 

 

 . מצדנו מאמץ כל נעשה ,הספקים ביכולת מותנית השירות אספקת( בקשות

 )עליהם לדעת לנו שחשוב רגישויות ,צמחונות( :אוכל
 
 

 )בתוספת יחיד– האפשר במידת / זוגי( :החדר סוג

 )המין אותו בן לצרף / משנה לא / ספציפי שם( : לינה
 
 

 :הערות

 

 (. החברה ידי על בפועל החיוב ביום הגבוה ההעברות שער ידי על נקבע לשקלים ההמרה שער)  : __________ העסקה סכום

 :  באמצעות לשלם ת/מעונינ
 

  מזומן 
 )בתשלום אחד( בנקאית העברה
 :____(כמות תשלומים. 5$ -כל תשלום נוסף -לתשלומים נוספים בכרטיס אשראי, לערך העסקה 1%תוספת של )  אשראי כרטיס

  

 30   מעלות הטיול  %25 –ימי עסקים 45עד 

  15  מעלות הטיול %50 –ימי עסקים 29עד 

  7   מעלות הטיול  %75 –ימי עסקים 14עד 

  6  (אין החזר לאחר יציאה לטיול)דמי ביטול מלאים  –ימי עסקים מלאים ועד מועד הנסיעה 

 

   הוצאות שנבעו מהחלפת המשתתף +  ייגבו דמי הרצינות ולא דמי הביטול  –במקרה של ביטול לפני שכרטיס הטיסה כורטס ובמידה נמצא משתתף אחר 

 (יתכן מחיר כרטיס מלא)יב המבטל בעלות ביטול כרטיס הטיסה כמתחייב ממדיניות חברת התעופה יחו, בנוסף לעיל  

 או רכישת שירותים שנרכשו מראש עבור הלקוח ואין אפשרות לקבל בגינם החזר/ לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו . 

  ערבי חג וימי חג, ושבת לא כולל ימי שישי' )ה-מניין הימים לפי ימי העבודה בארץ ימים א(  

 .והבנתם קריאתם ,כללים ותנאים הביטול דמי סעיף כולל מסלול עדכני קבלת על אישור וכן התשלום תנאי ,לטיול הרשמתי את מאשר הנני זה טופס על בחתימתי

 .ועוד היוטיוב ערוץ ,האינטרנט אתר ,הפייסבוק עמוד לרבות שונים בפרסומים -קבוצתית במסגרת – ה/מופיע אני בהם וסרטונים בתמונות לווילי פוג להשתמש מאשר הנני ,בנוסף

 הנך או כלשהי רפואית בעיה וישנה במידה .אחריותי על הינה לטיול היציאה –הטיול  של השונות בפעילויותיו לעמוד וביכולתי טוב והנפשי הבריאותי מצבי כי מתחייב הנני

 : לדעת על כך מראשלנו  חשוב - קבוע רפואי טיפול ת/מקבל

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ _

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 :____________ חתימה:______/___/___, תאריך:_________________ שם


