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  :חבילה כוללתה
  

  (כולל מסי נמל ובטחון) לברליןהלוך ושוב ות טיס •
 משדה התעופה למלון ובחזרה העברות •
 כולל ארוחת בוקר(לבחירתך)  נותמלו 3-אחד מב (לבחירתך) לילות 5או  4, 3 •
 חבילת אדידס הכוללת: •

o חולצת ריצה איכותית לרצי המרתון של חברת אדידס 
o  ספטמבר בחנות הריצה המקצועית של אדידסבאוגוסט ובשני מפגשים קבוצתיים מקצועיים 
o ייווי מקצועי של המאמנת זהבה שמואלל 
o נחות מיוחדות לרכישת מוצרי הנעלה וביגוד לריצה בימי המפגשים המקצועיים בחנות הריצה ה

 סהמקצועית של אדיד
  

 מלון

  ראש ערב חבילת
 השנה

  '     ספט 29-24  
  לילות 5

  ראש חבילת
 השנה

  '     ספט 29-25  
  לילות 4

  ברלין   חבילת
 אקספרס

 'ספט  29-26
 לילות  3

COME INN Berlin        
KU  DAMM Opera 

אזור הקניות והבילויים המרכזי  -  דאם-הקו במרכז
  רליןבב

 לאדם בחדר זוגי מחיר החבילה
 תוספת חדר ליחיד

  
  
  

 □  יורו  795

  □  יורו  295

 
  

 
 □  יורו  740
  □  יורו  235

 
  

 
 □  יורו  699
 □  יורו  210

Hotel Belahr Berlin 
הזינוק והסיום  ברנדבורג, נקודת כק"מ וחצי משער 

 למרתוןן
 זוגי מחיר החבילה לאדם בחדר

  תוספת חדר ליחיד

  
  

 □  יורו  895

  □  יורו  270

  

 
 □  יורו   820
 □  יורו   215

  
 

 □  יורו  787
 □  יורו  190

Holiday Inn Express Berlin 
והסיום  כשני ק"מ משער ברנדבורג, נקודת הזינוק

 למרתוןן
 זוגי מחיר החבילה לאדם בחדר

 תוספת חדר ליחיד

  
  

 □  יורו  865

  □  יורו  375

  

 
 □  יורו  810
 □  יורו  300

  

 
 □  יורו  769
 □  יורו  280

  

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

 

 תשלומים
 יורו בעת ההרשמה (לא כולל את התשלום עבור מספר החזה) 200מקדמה בסך  ♦
 או בקרדיט (נא לציין מספר תשלומים)באחד או שני תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית,  -   2014ביולי  15היתרה עד  ♦

  

  (לאדם) דמי ביטול
  ללא דמי ביטול – 2014 יוני 15עד  ♦
  יורו 200 - 2014יולי  25עד יוני  16 -מ ♦
  25% -היציאה יום לפני  30עד  ♦
  50%  - לפני היציאה ימי עבודה 15עד  ♦
  100% -לפני היציאה  ימי עבודה 14 -החל מ ♦

  

  << הרכישה עתהחל מ 100%יחולו דמי ביטול של  )חזה רכישת מספררישום למרתון (העל > >
  הרישום <<למרתון ללא החזר כספי עבור  הרישום>> ביטול חבילת התיור יגרור בעקבותיו ביטול אוטומטי של 

  

  

   והרשאה לחיוב כרטיס אשראי פרטי הנוסע
  

  ____________________ שם משפחה (באנגלית) ____שם פרטי (באנגלית) _____

  ___       ת. לידה: __________________________ ת.ז.

  ________________________אשראי _ 'מס' כסוג כרטיס אשראי ___________   

   ס'ה החיוב:______ יורו: ___________ הכרטיס תוקףספרות בגב הכרטיס _______   3

  דוא"ל __________________

  מס' פקס: ________________  _____נייד: _________ _טלפון: ___________

  תימה: ____________________ח כתובת: ___________________________ 

        (ללא קידומת נוספת)(ללא קידומת נוספת)(ללא קידומת נוספת)(ללא קידומת נוספת)    1533153315331533----0505050590588905889058890588אנא הדפס, מלא, חתום ושלח לפקס אנא הדפס, מלא, חתום ושלח לפקס אנא הדפס, מלא, חתום ושלח לפקס אנא הדפס, מלא, חתום ושלח לפקס 

אזל                        

אזל                        


