 24-28.03.19ראשון עד חמישי
המחיר כולל:








אירוח ארבעה לילות חמישה ימים בחדרים עם מרפסת פונים לבריכה.
על בסיס הכל כלול .כולל :יין ,שתייה מוגזת ,בירה ,קפה.
טיול בדרך לאילת כולל ביקור במרכז המבקרים ע"ש אילן רמון.
קבלת פנים ביום ההגעה שתייה וכיבוד.
עיתון יומי בימים שני שלישי ורביעי.
פעילות ספורטיבית מודרכת מידי יום.
איסוף ופיזור מהיישובים.

תכנית עשירה ומגוונת עם מיטב המרצים והאמנים








מופע "אודיה קורן -סגורה לרגל שיפוצים".
ערב סיפורים עם "יוסי אלפי".
הרצאה מרתקת על צפרות.
הרצאה "מיניות בגיל השלישי".
הרצאה "שיפור הזיכרון".
מופע " "WOW VEGASהחדש.
להקת שמש  -מסיבת ריקודים עם להיטי שנות .60-80

טיול והפלגה
 טיול מאילת לערבה וביקור בקיבוץ קטורה ,כולל סיור בו נכיר את
השדה הסולרי הראשון במדינה ובעולם ,נשמע ונצפה על מפעל
האצות החדשני והיחידי בעולם המשלב חקלאות מים בלב מדבר!
נבקר את "מתושלח" ,עץ תמר יחיד מסוגו בעולם.
 הפלגה במפרץ אילת – אוירה יוונית עם נגן בוזוקי וכיבוד קל.
 טיול ג'יפים אל נחל רודד ונחל נטפים( .תשלום נפרד ₪ 90 .למשתתף).
טיול חוויתי מקסים אל נחל רודד ונטפים הצבעוניים.
מהמלונות נצא צפונה ונעבור ב"ארץ החרדונים" בתקווה לראות את
חרדוני הצב שחיים באזור ,נמשיך מערבה לנחל רודד ונטפים בעלי
עושר צבעים מיוחד ,נפקח עיניים היטב ונחפש את היעל הנובי החי בין
הרי הגרניט של האזור .מכאן נמשיך ונחצה את הר שחמון המרהיב
בצבעיו ונתרשם מעושר הצבעים באזור .לאחר שנהנינו מהמרחב השקט
והצבעים נחזור למלון.

₪ 2,000
 מחיר למשתתף בחדר זוגי:
₪ 1,950
 מחיר למשתתף בחדר שלישיה:
 חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי₪ 3,170 :
ביום הראשון רצוי להצטייד בארוחת בוקר.
 דרגת קושי הליכה קלה.
 יש להצטייד בכיסא גלריה.
 נעלי התעמלות/הליכה מומלצים.
 בגד ים -במלון בריכת שחיה.

 התשלום ב –  4תשלומים שווים.

ניתן לשלם באשראי ,מזומן ,המחאות.

הרשמה בתשלום בלבד אצל רכזי הישובים
מס' המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה
תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!
יתכנו שינויים בתוכנית לפי שיקול דעתו של המארגן
* הנופש באחריות פרי-טורס תיירות ונופש בע"מ

טל"ח

טופס תשלום נופש אילת 2019
פרטי המשלם:

מזומן  /המחאות  /כרטיס אשראי (סמן אופן תשלום בעיגול)

שם משפחה___________ שם פרטי_____________

ת.ז __________________ .נייד_______________:

שם משפחה___________ שם פרטי_____________

ת.ז __________________ .נייד_______________:

כתובת _______________________ מייל_______________________________ טלפון בית___________ :
סה"כ תשלום:

 4 ,₪תשלומים10/06/19 ,10/05/19 ,10/04/19 ,10/03/19 :

לפקודת "פרי-טורס תיירות ונופש בע"מ".
תשלום באמצעות כרטיס אשראי :עד  4תשלומים.
מספר כרטיס__________________________________________________________ :
ת.ז ____________________.תוקף כרטיס האשראי________________ :
שם בעל/ת הכרטיס _________ :מספר תשלומים_____________ :
ביטול הנופש לאחר ההרשמה יחויב ב .₪ 250
ביטול שבוע ( 7ימים) לפני הנופש יחוייב ב  50%מהמחיר.
ביטול שלושה ימים לפני מועד בהצגת אישור מבית חולים בלבד!

הערות________________________________________________________________ :

