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 18.12.2016|   תאריך חזרה:   08.12.2016תאריך יציאה: 
 

 

ב"רכס הרי הירח" הרי  ימי טרק רגלי 3בשמורת אגם מבורו,  ספארי רגלי ורכיבת אופניים
בתעלת  מסע רגלי בחיפוש אחר שימפנזים, שיטבשמורת קווין אליזבת, ספארי הרוונזורי, 

 ם.סוער על הנילוס הלבן המפורס רפטינגבאגמי הלוע, ו רכיבת אופנייםקזינגה, 
 

 

 4380$עלות המסע למשתתף הינה: 

 המחיר כולל 

 פעילויות ומפגשי הכנה בארץ 

 ביגוד למסע 

 תל אביב -איסטנבול  – אנטבה –איסטנבול  -טיסות בינלאומיות במסלול תל אביב 

 המחיר כולל מסי נמל והיטלי דלק ובטחון 

  רכבים שונים בהתאם לתנאי השטח –העברות 

 פנסיון מלא בכל ימי הטיול 

 4 מזרונים ואוהל התכנסות לינות שטח באוהלים זוגיים כולל 

  רמת תיירות טובה או הטובה בנמצא ב ם/ לודג'יביתר הימים בבתי מלון 

 ולינות השטח מנהלה כולל צוות מטבח סבלים ועזרה במהלך הטרק 

 סיורים וכניסות לאתרים בהתאם למסלול 

 מדריך מקומי דובר אנגלית 

  ולמסעות אתגריים דה לאוגנישראלי מומחה מדריך 

  ,ועוד רפטינגשייט, , טרקטורונים, ספאריפעילויות המפורטות במסלול כגון: אופניים 

 תשר לנותני השירותים בחו"ל 

 שתייה 

 

 המחיר אינו כולל

   הוצאות אישיות 

  ( משולם אישית בשדה התעופה באוגנדה) לאוגנדהויזה 

  וספורט אתגרי(חובה )כולל הטסה רפואית  -ביטוח רפואי ומטען 

 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 

 

 אוגנדה –מסע אחר לעולם אחר 

 הרשמה יוטופס, תנאים מידע כללי



 

 

 

    
 

 הערות חשובות

מטר, אי לכך מומלץ להיוועץ ברופא המשפחה למטיילים ללא  4,000מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

 ניסיון קודם בטיול בגבהים אלו.

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 ובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר הטיול.

 www.xtrip.co.il המפורסם באתר החברה  xtripכל יציאת מסע הינה בכפוף לתקנון מסעות  

 www.health.gov.ilפנות ללשכת הבריאות המחוזית. פרטים באתר משרד הבריאות חיסונים: יש ל 

 www.nsc.gov.il/heהתרעות מסע: מידע בנושא התרעות באתר  

 

 ביטוח

כל משתתף מחויב בביטוח רפואי המתאים לסוג ואופי הטיול כתנאי ליציאה לטיול. אנו מציעים וממליצים  

 )'מידע משלים למטייל'(. www.Xtrip.co.ilעל ביטוחים מטעם חברת 'הראל'. פרטים מלאים באתר 

היציאה שהיא מכסה גם נגד דמי ביטול בנסיבות המופיעות יום לפני  60מומלץ לרכוש את הביטוח החל מ  

 בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום.

 

  :תנאי תשלום
   עם ההרשמה 500$ מקדמה:

 יום לפני יציאת הטיול  30עד   - יתרת התשלום
  .בהעברה בנקאית / מזומן בתשלום אחד, תשלומים ללא ריבית 3עד בכרטיס אשראי 

 

  Xtripדמי ביטול בהודעה בכתב למשרדי 

 .למעט דמי ההרשמה ני היציאה יוחזר מלא הסכום ששולםימי עבודה לפ 60עד  .1

 .750$דה לפני היציאה דמי הביטול בסך ימי עבו 30ועד  59מ  .2

 .1000$ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  16ועד  29מ  .3

 .3250$ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  4עד  15מ  .4

 ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך מחיר המלא של הטיול. 3מ  .5

בכל מקרה של ביטול, אקסטריפ תזכה את המטייל על פי תנאי הביטול המצוינים מעלה וכן בגין דמי ביטול  .6

 הטיסות בנפרד בכפוף לתנאי הביטול של חברת התעופה.

 ה והונפקה אשרת כניסה, יחולו מלוא ההוצאות על המטייל ללא קשר למועד הביטול.במיד .7

 יום ממועד הביטול. 30הכספים יוחזר למטייל בערכים דולריים / שקליים על פי יום התשלום, בתוך  .8

 ה שאינם חג או ערבי חג. –ימי עבודה : יום א  .9

 

 

 

 

http://www.xtrip.co.il/
http://www.xtrip.co.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.nsc.gov.il/he
http://www.xtrip.co.il/


 

 

  שאלון לנוסע
 עמודים( 3) אנא ענו על השאלון באופן מלא

 
 
 

 למה את/ה מעוניין להצטרף למסע?   -

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 האם יש לך ניסיון במסעות או פעילויות מהסוג? -

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ועל הפעילויות הגופניות שאת/ה מבצע/ת: ספר/י על תחביבך/תחביבייך -

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 ? מהו המשפט שהיית יכול/ה להגדיר אותו כמוטו לחיים -

______________________________________________________________________

________________________________ 

 

 באילו מבין התחומים הבאים היית מעוניין/מעוניינת להשתלב מסע:  )ניתן לסמן יותר מאחד( -

 צילום    /    כתיבה ותיעוד    /    קולינריה    /    הווי וגיבוש   /    ניווט    /    בריאות וכושר

 

 __________________   כן   /   לאק"מ ביום )בתנאי שטח(:    10-15-לצעוד כ האם את/ה מסוגל/ת -

 

 __________   כן   /   לאק"מ ביום )בתנאי שטח(:    30-40-האם את/ה מסוגל/ת לרכוב על אופניים כ -

 

 גיל?   ______ -

 

 _________________________________________________________   תחום עיסוק: -

 
 



 

 

 שאלון מצב רפואי
 

יש להקיף בעיגול את הפרטים הדרושים ולפרט במקרה של תשובה חיובית באם הנך 
 סובל/ת או סבלת בעבר מ:

 

-  

 ........................................................................... לחץ דם גבוה/נמוך לא כן

 ........................................................................... בעיה קרדיאלית )לב( לא כן

 ........................................................................... קשיי נשימה לא כן

 ........................................................................... אסטמה לא כן

 ........................................................................... דלקת פרקים לא כן

 ........................................................................... סכרת לא כן

 ........................................................................... אפילפסיה או אבדן הכרה לא כן

 ........................................................................... כליות לא כן

 ........................................................................... כבד לא כן

 ........................................................................... מערכת העיכול או אולקוס לא כן

 ........................................................................... צהבת לא כן

 ........................................................................... שחפת לא כן

 ........................................................................... נטייה לדימום לא כן

 ........................................................................... בלוטת התריס תירואיד לא כן

 ........................................................................... אלרגיה לתרופות או אחר לא כן

 ........................................................................... אשפוז בבית חולים  לא כן

 ........................................................................... טיפול פסיכיאטרי  לא כן

 ........................................................................... איידס HIV מחלת מין או  לא כן

 ........................................................................... חוסר דם, מחלת דם-אנמיה  לא כן

 ........................................................................... מקבל/ת תרופות באופן קבוע לא כן

 ........................................................................... נמצא/ת בטיפול רפואי לא כן

 ........................................................................... מגבלה גופנית אחרת לא כן

 

 

 

 

 

 ומדויקים.   נכונים שמסרתי הפרטים ת בזאת כי/הנני מאשר

 _:   _______________________חתימה________________________         שם מלא: 

 
 
 



 

  טופס הרשמה למסע:

Multi Journey 2016  08.12-18.12.2016 –אוגנדה 
 

 

המסע ב את כרטיס האשראי על פי התנאים במסמך זה ובמסלול יוחאת יצאתי לטיול והריני מאשר בחתימתי 

תאריך:_________________ חתימה: ______________________  המפורט  

 
 info@xtrip.co.il  או מייל  5102027-03החזירו לפקס ו כל הפרטיםמלאו את אנא 

 2משתתף מס'  1משתתף מס'  פרטים

 שם משפחה 
 )בלועזית, כפי שמופיע בדרכון(

  

 שם פרטי 
 )בלועזית, כפי שמופיע בדרכון(

  

 זכר / נקבה זכר / נקבה י בעיגול(\)הקףמין 

   תאריך לידה

 ישראלי / אחר: ישראלי / אחר: ב  סוג דרכון

לצרף סריקת דרכון   – מספר דרכון
 במייל

  

   תאריך הוצאת הדרכון

  תאריך פקיעת תוקף הדרכון
 חודשים מיום חזרת הטיול 6חייב להיות 

  

  בית כתובת 

   דואר אלקטרוני:

   טלפון:                       בית מספרי

   נייד                                           

   עבודה                                           

   טלפון איש קשר כשאתם בחו"ל

 אחר: / צמחוני / רגיל אחר: / צמחוני / רגיל סוג האוכל )במהלך הטיול/ טיסות(

   מספר נוסע מתמיד 

  חלון / מעבר  חלון / מעבר העדפה בהושבה במטוס במידה וניתן  

 . לסוג הטיול להצטייד בביטוח נוסעים המתאים חובה –לידיעתכם     לא  \כן  י  בעיגול\הקף -  ביטוח נוסעים

 י בעיגול(:  \אופן התשלום )הקף
      בכל מקרה, יש להעביר פרטי כרטיס אשראי כאמצעי ביטחון ותשלום חלופי.  

כרטיס 
 אשראי

העברה 
 בנקאית

 מזומן

 פרטי כרטיס אשראי
 
 ___________סוג כרטיס:____

  מספר כרטיס

  תוקף הכרטיס

  שם בעל הכרטיס

  של בעל הכרטיסמספר ת.ז. 

  ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3

  :תנאי תשלום
   עם ההרשמה 500$ מקדמה:

  יום לפני יציאת הטיול 30עד   - יתרת התשלום
  .בנקאית / מזומן בתשלום אחד בהעברה, תשלומים ללא ריבית 3עד בכרטיס אשראי 

לא ניתן לבצע תשלומים  – התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום
 .במט"ח

 .1%כרטיסי אמריקן אקספרס ודיינרס תגבה תוספת של ב ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי, 
 דמי הביטול כפופים לפירוט במסלול הטיול ויגבו בהתאם למפורט בסעיף " דמי ביטול" ביטול הטיול:

 

mailto:info@xtrip.co.il

