שלכת בצפון – נופש סתיו 2018
 4-7.11.18ראשון עד רביעי
 11-14.11.18ראשון עד רביעי
₪ 1,950
מחיר למשתתף בחדר זוגי:
₪ 1,855
מחיר למשתתף שלישי בחדר:
חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי₪ 2,815 :
כפר נופש מרום גולן
בקתות מפוארות וחדרי אירוח מפנקים ,בריכה מקורה ומחוממת.

המחיר כולל:






אירוח  3לילות על בסיס חצי פנסיון  3 +ארוחות צהריים נוספות.
בחדרים :צלחת עוגיות ,ערכת קפה ,בקבוק מים גדול ,חלוקים וכפכפים.
עיתון בימים שני ושלישי.
איסוף ופיזור מהיישובים.

מפגשי עדות ודתות
 דרוזים בגולן – ביקור ואירוח אצל "נסיבה". יהודים ברמת הגולן – ביקור בבית כנסת עתיק. פולקלור תרבות ואוכל בירדנה – כפר של יוצאי כורדיסטן בבקעה.סיורים ותצפיות
 פארק סיירת אגוז – סיפורי מורשת קרב. פארק וולקאני – מופע ערב אורקולי. תצפיות :כוכב הירדן  ,הר בנטל  ,ברכת רם ,מצפה השלום-כפר חרוב.מפגשים ומופעי ערב
 מפגש עם שפי מור  -מנכ"ל מרום גולן. גיא ורון-כתב חדשות בצפון. מופע סטנדאפ עם שרה שמיר. שרים ורוקדים עם איתי והקלידים.משרד ראשי :ליד מדרשת רופין ,מיקוד  40250טל'  09-8981635/28פקס:
09-8948929
מחלקת ותיקים09-8981634 , 8973321 :
מוקד  107לשרותך!!

 ביום הראשון רצוי להצטייד בארוחת בוקר.
 יש להצטייד בכיסא גלריה.
 בגד ים  -במלון בריכת שחיה.

 התשלום ב –  4תשלומים שווים.
 ניתן לשלם באשראי ,מזומן ,המחאות.

הרשמה בתשלום בלבד אצל רכזי הישובים
מס' המקומות מוגבל,
תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד!
יתכנו שינויים בתוכנית לפי שיקול דעתו של המארגן

טל"ח

* הנופש באחריות חברת אורטל תיירות ונופש בע"מ

טופס תשלום נופש מרום גולן 2018
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 ,₪תשלומים10/12/18 ,10/11/18 ,10/10/18 ,10/09/18 :

לפקודת "אורטל 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 שלושה ימים לפני מועד בהצגת אישור מבית חולים בלבד!

הערות________________________________________________________________ :

משרד ראשי :ליד מדרשת רופין ,מיקוד  40250טל'  09-8981635/28פקס:
09-8948929
מחלקת ותיקים09-8981634 , 8973321 :
מוקד  107לשרותך!!

