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 5555201201201201    פריזפריזפריזפריזרישום לחבילת מרתון רישום לחבילת מרתון רישום לחבילת מרתון רישום לחבילת מרתון 
  

  
  :חבילה כוללתה

  

  )כולל מסי נמל ובטחון (לפריזהלוך ושוב ות טיס •
  משדה התעופה למלון ובחזרההעברות •
 כולל ארוחת בוקר) לבחירתך( נותמלו 3-אחד מב לילות 4 •
 

  

 מלון

  חג עם אלעל חבילת
 טיסות ישירות אלעל

  
  2015'  אפר13 – 9
 לילות 4

NOVOTEL LA DEFENSE 
 דקות במטרו 10 -כ, דפנס-ברובע לה**** 4לון מ

  .סיום/הזינוק' מנק
 לאדם בחדר זוגי מחיר החבילה

 תוספת חדר ליחיד

 
  

 
 □   יורו 958
 □   יורו 235

BELFAST TELHO 
הזינוק   נקודתלמרגלות שער הנצחון ליד*** 3מלון 

 מרתוןןשל הוהסיום 
 זוגי מחיר החבילה לאדם בחדר

  תוספת חדר ליחיד

  
 

 □   יורו 1,175 
 □       יורו 450

 ETOILE PARISHAYAT REGENCY  
  ת ספורות משער הנצחוןדקו, **** 4מלון 

 זוגי מחיר החבילה לאדם בחדר
 תוספת חדר ליחיד

  

 
 □   יורו 1,175

 □      יורו 460
  

        €€€€    111144440000    - - - -  אני מבקש להרשם דרככם למרתון ולרכוש אצלכם מספר חזה ב אני מבקש להרשם דרככם למרתון ולרכוש אצלכם מספר חזה ב אני מבקש להרשם דרככם למרתון ולרכוש אצלכם מספר חזה ב אני מבקש להרשם דרככם למרתון ולרכוש אצלכם מספר חזה ב□
        לי כי לא ניתן לרכוש מספר חזה ללא חבילת תיורלי כי לא ניתן לרכוש מספר חזה ללא חבילת תיורלי כי לא ניתן לרכוש מספר חזה ללא חבילת תיורלי כי לא ניתן לרכוש מספר חזה ללא חבילת תיור   ידוע    ידוע    ידוע    ידוע 

 

 תשלומים
 )לא כולל את התשלום עבור מספר החזה (ההזמנה יורו בעת 200מקדמה בסך  ♦
 )נא לציין מספר תשלומים(או בקרדיט ,  תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית3עד  -  2015  בינואר1היתרה עד  ♦

  

  )לאדם (דמי ביטול
   ללא דמי ביטול– עד היציאה ימי עבודה לפני מו90עד  ♦
   מעלות החבילה25% –  ימי עבודה לפני מועד היציאה45 עד 89 -מ ♦
   מעלות החבילה50% –  ימי עבודה לפני מועד היציאה21 עד 44 -מ ♦
   מעלות החבילה100% - לפני היציאה  ימי עבודה20 -החל 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
  

  _________________) באנגלית(שם משפחה ______ ______) באנגלית(שם פרטי 

  ________________: לידה. ת___       __________. ז.ת

  _________________________ אשראי 'כ' מס___________   סוג כרטיס אשראי 

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

  __________________ל "דוא

  ________________: פקס' מס  ______________:  נייד____________: טלפון

  ____________________: תימהח ___________________________ : כתובת
  

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


