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 6201 -   פריזרישום לחבילת מרתון 

                                                                           
  1-5.4.2016: מועד החופשה                    

  

  )כולל מיסי נמל ובטחון( פריזהלוך ושוב ל על טיסת אל •

 העברות משדה התעופה למלון וחזרה •

  בוקר.כולל א) לבחירתך(ת מלונו 2באחד מ לילות   4 •
 )יש לסמן את המלון בריבוע(

  

HOTEL BELFAST  
למרגלות שער הנצחון ליד נקודת * 3מלון 

  הזינוק והסיום של המרתון
  מחיר החבילה לאדם בחדר זוגי

  תוספת חדר יחיד

  
  
  

  יורו    945
  יורו  420

HOTEL CECILIA 
  מחיר החבילה לאדם בחדר זוגי

  תוספת חדר יחיד

  
  יורו 968
  יורו 430

  
  יורו 170אני מבקש להרשם למרתון ולרכוש אצלכם מספר חזה ב      

  ידוע לי כי לא ניתן לרכוש מספר חזה ללא חבילת תיור
 

  
  תשלומים

  )לא כולל את התשלום עבור מספר חזה( בעת ההזמנה€  200מקדמה בסך 
או בכרטיס אשראי  ,יביתתשלומים בכרטיס אשראי ללא ר 3עד  - 2016בינואר  1עד היתרה 

  )נא לציין את מספר התשלומים(בקרדיט 

  
  דמי ביטול 

  
 אין דמי ביטול - ימי עבודה לפני היציאה  90עד 
  25% - ימי עבודה לפני מועד הנסיעה   45עד  89 - מ

  50% - ימי עבודה לפני מועד היציאה   21עד  44עד 
  100% -ימי עבודה לפני מועד הנסיעה  20-החל מ

  
  החל מעת הרכישה 100%יחולו דמי ביטול של ) יפ'רכישת מספר חזה וצ(רישום למרתון על ה *
  ביטול חבילת התיור יגרור בעקבותיו ביטול אוטומטי של הרישום למרתון ללא החזר כפסי עבור הרישום *
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   :והרשאה לחיוב כרטיס אשראי פרטי הנוסע

  
  ______________) באנגלית(שם משפחה ___________ ) באנגלית(שם פרטי 

  _________________________כרטיס אשראי ' מס___________       . ז.ת

  __________________ל "דוא___________ : תוקף

  ________________: פקס' מס____________: נייד___________ : טלפון

  ________________: לידה. ת_____________ ______________: כתובת

  _________________________________________: חתימה
  

  9058805-1533: בפקס, "פרוגרס ספורט"לאחר החתימה נא לשלוח ל
  

          


