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 5201ברלין רישום לחבילת מרתון 

   ות לבחירתךחביל 2
   לילות4 – 2015'  ספט28-24חבילת גשר סוכות  •
   לילות4 – 2015'  ספט29-25חבילת סוכות  •

  
  ::כל חבילה כוללת

  
  )כולל מסי נמל ובטחון (לברליןהלוך ושוב  ותטיס •

o 03:35 – 22:35א  'ברלין ת,  08:05 – 04:50א ברלין  'ת :ב סוכות רבחבילת ע 
o  אלעל  טיסות –סוכות בחבילתUP –16:00 – 10:55א  'ת –ברלין ,  09:50 – 06:20א ברלין ' ת 
o תעופה למלון ובחזרה משדה ההעברות 

 כולל ארוחת בוקר , מתוך הרשומים מטה)לבחירתך( נותמלוהאחד מב )לבחירתך (לילות 5או  4 -  מלון •
 :חבילת אדידס הכוללת - בונוס •

o חולצת ריצה איכותית לרצי המרתון של חברת אדידס 
o  ספטמבר בחנות הריצה המקצועית של אדידסבאוגוסט ובשני מפגשים קבוצתיים מקצועיים 
o יעי של המאמנת זהבה שמואליווי מקצול 
o סנחות מיוחדות לרכישת מוצרי הנעלה וביגוד לריצה בימי המפגשים המקצועיים בחנות הריצה המקצועית של אדידה  

 

 מלון
 גשר סוכות חבילת

  '     ספט 28-24  
  לילות  4

  )אלעל(  סוכותחבילת
  '     ספט 29-24  

 לילות 5 

Suite Novotel Berlin Potsdamer Platz  

 _  לאדם בחדר זוגי מחיר החבילה
    _)  ילדים2מקסימום  (16מחיר לילד עד גיל 

  

 □   יורו 945

  □   יורו 565
  

  

 □   יורו 1185

 □   יורו 675

Holiday Inn Express Berlin 

 _ זוגי מחיר החבילה לאדם בחדר

  _ תוספת חדר ליחיד

  

 □   יורו 895

 □   יורו 300

  

 □   יורו 1030

  □   יורו 380
 

lin MitteLeonardo Hotel Ber 

  _  זוגי מחיר החבילה לאדם בחדר
_ 

  תוספת חדר ליחיד

   לילות בחדר סופיריור4ת תוספ

   לילות בחדר אקזקוטיב4תוספת 

  
  המלאי   אזל

  
  המלאי אזל  

  
   170€ -רככם למרתון ולרכוש אצלכם מספר חזה ב אני מבקש להרשם ד□
  ידוע לי כי לא ניתן לרכוש מספר חזה ללא חבילת תיור  

 

 תשלומים
 )לא כולל את התשלום עבור מספר החזה( יורו בעת ההרשמה 200מקדמה בסך  ♦
 )ן מספר תשלומיםנא לציי(או בקרדיט ,  באחד או שני תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית-   2015 ביולי 15היתרה עד  ♦

  

  )לאדם (דמי ביטול
   ללא דמי ביטול– 2015 מאי 31 עד ♦
   יורו200 -  2015יולי  25עד  יוני 1 -מ ♦
   יורו300 –'  אוג24 יולי עד 26 -מ ♦
   מעלות החבילה50%  - '  ספט9עד '  אוג25 -מ ♦
  )עלות מלאה( מעלות החבילה 100%  -'  ספט10 -מ ♦

  

   <<הרכישה  עת החל מ100% יחולו דמי ביטול של )יפ' וצרכישת מספר חזה(רישום למרתון העל > >
  <<הרישום  למרתון ללא החזר כספי עבור הרישוםביטול חבילת התיור יגרור בעקבותיו ביטול אוטומטי של >> 

  

  

    והרשאה לחיוב כרטיס אשראיפרטי הנוסע
  

  _________ : לידה. ת___     __ ________.ז.ת   _____________) באנגלית(שם משפחה ______ ______) באנגלית(שם פרטי 

  _________________________ אשראי 'כ' מס___________   סוג כרטיס אשראי 

   יורו______ :ה החיוב'ס___________ :  הכרטיסתוקף_______   ספרות בגב הכרטיס 3

  ________________: פקס' מס  ______________:  נייד____________: טלפון  __________________ל "דוא

  ____________________: תימהח ___________________________ : כתובת

 )ללא קידומת נוספת( 0590588-1533חתום ושלח לפקס , מלא, אנא הדפס


