המרכז הקהילתי האזורי

 8-11.09.19ראשון עד רביעי

כושר הליכה חובה
מחיר למשתתף בחדר זוגי:

₪ 2,000

מחיר לאדם בחדר שלישיה:

₪ 1,915

מחיר לחדר יחיד:

על בסיס מקום פנוי

₪ 2,855

המחיר כולל:
 סיורים וביקורים באתרים.
 תכניות בערבים.
 קבלת פנים שתייה חמה/קרה ועוגיות ביום ההגעה.
 אירוח שלושה לילות על בסיס חצי פנסיון.
 פעמיים ארוחות צהריים קלות.
 קפה ועוגה אחה"צ פעם אחת.
 עיתון בימים שני ,שלישי.
 איסוף ופיזור מהיישובים.
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המרכז הקהילתי האזורי
תכנית מופעים ,הרצאות וסיורים:













סיור מרגש בהר הרצל והיכל הזיכרון.
ביקור בבית לוי אשכול החדש וסיור בתים מספרים ברחביה.
ביקור באקווריום ישראל וסיור בפארק הצבאים.
סיור מודרך במנהרות הכותל.
סיור באתר השומרוני הטוב.
מוזיאון הצייר משה קסטל – מעלה אדומים.
סיור בבית המשפט העליון.
ביקור וקונצרט  -באוניברסיטה המורמונית.
תצפית מהר הזיתים.
מפגש עם המרצה ומדריך הטיולים משה חרמץ
מופע מוזיקאלי סוחף ומרתק  -אש התורה.
מופע מתי סרי ולהקתו "מחווה ליוסי בנאי".










ביום הראשון רצוי להצטייד בארוחת בוקר.
בסיורים יכולת הליכה חובה.
לבוש צנוע חובה בחלק מהסיורים.
בגדים חמים ללילות הקרירים בירושלים.
יש להצטייד בכיסא גלריה.
נעלי התעמלות/הליכה מומלצים.
בגד ים -במלון בריכת שחיה.
כובע וקרם שיזוף.

 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

טל"ח

* הנופש באחריות אורטל תיירות ונופש בע"מ
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המרכז הקהילתי האזורי
טופס תשלום נופש ירושלים ספטמבר 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 ,₪תשלומים10/11/19 ,10/10/19 ,10/09/19 ,10/08/19 :

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!
קראתי את תכנית הנופש והיא מתאימה לי.
חתימה______________:
הערות:
________________________________________________________________
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