טופס הרשמה
נופש משפחות ארצי
אילת 21-25.2.16

עולם של יעדים חדשים

 03-5656089פקס072-2765524 .

סיום הרשמה ב24.12.15 -

**מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה**
בהמשך לפרסום הנופש האמור ,ברצוני להשתתף עפ״י הפירוט הבא:

שם המזמין/ה:

מספר ת.ז:.

כתובת מלאה:

אב  /אם  /אח  /מלווה
טלפון נייד בלבד:

מיקוד:

משלם דמי חבר :כן/לא

כתובת מייל או מספר פקס למשלוח אישור ההזמנה (חובה למלא):

משתתפים שאינם משלמים דמי חבר יחויבו בתוספת  ₪ 200למבוגר ו ₪ 100-לילד
נא הקף בעיגול את המלון והרכב החדר המבוקש (לא כולל טיסות)
מלון

אדם בחדר זוגי

מבוגר שלישי בחדר

יחיד בחדר

ילד בחדר הורים

יו סוויטס

₪ 1,316

₪ 1,021

₪ 2,024

₪ 826

מג׳יק פאלאס

₪ 1,156

₪ 901

₪ 1,768

₪ 746

הרודס פאלאס

₪ 1,616

₪ 1,246

₪ 2,504

₪ 976

דן פנורמה

₪ 1,236

₪ 1,089

₪ 2,116

₪ 786

דן אילת

₪ 1,716

₪ 1,503

₪ 2,986

₪ 1,026

המלך שלמה

₪ 1,256

₪ 1,036

₪ 2,156

₪ 796

מחזור אמצ״ש :סה״כ מבוגרים:

סה״כ ילדים (גיל :)2-12

סה״כ חדרים:

מחזור סופ״ש :סה״כ מבוגרים:

סה״כ ילדים (גיל :)2-12

סה״כ חדרים:

מחזור סופ״ש
מג׳יק פאלאס
 2( 25-27.2לילות)
הגעה עצמאית בלבד!
אדם בחדר זוגי

₪ 550

מבוגר שלישי בחדר

₪ 362

יחיד בחדר

₪ 1,300

ילד בחדר הורים

₪ 275

סה״כ לתשלום מלון:

₪

עלות טיסות הלוך ושוב נתב״ג -אילת-נתב״ג  ₪ 210לאדם
שמות הטסים
שם פרטי
שם משפחה

הסעה לשדה התעופה
מהסניף

*לטסים :חובה להגיע לשדה התעופה עם תעודה מזהה

הגעה עצמאית לשדה
התעופה

הגעה עצמאית לאילת

סה״כ לתשלום טיסות:

פרטי כרטיס אשראי

ת.ז .בעל הכרטיס:

שם בעל הכרטיס:
מס .כרטיס אשראי:
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס:
תאריך

סוג הכרטיס:
תוקף הכרטיס:
סה״כ לתשלום:

מס׳ תשלומים:
₪

חתימת המזמין:

את הטפסים החתומים יש לשלוח לפקס 072-2765524
**הזמנה ללא אישור מס׳ הזמנה ע״ כנפי משק אינה תקפה**

מס׳ אישור הזמנה:

מס׳ אישור הזמנה

(ימולא וימסר/ישלח למזמין ע״י כנפי משק)

חתימה וחותמת כנפי משק:

(עד  10תשלומים שווים)

₪

