
 
 

 

 ______     _:דוקט מס'    קב' חנה הייזלר  :טיול מאורגןל הסכם הצטרפות

 NTH0610: קוד הטיול
  -אגמים ,מלכים,טבע וייןשם הטיול: 

 צפון איטליה וטוסקנה שלא הכרתם
 1.9.60. תאריך חזרה ...60.9 תאריך יציאה
   שם משפחה     שם משפחה 

 בלועזית כמו בדרכון בעברית

   שם פרטי    שם פרטי

 בלועזית כמו בדרכון בעברית 

   כתובת מלאה ומיקוד

    E- mailכתובת 

  תאריך לידה מלא   טלפון בבית

  מספר תעודת זהות   טלפון נייד

 זכר / נקבה מין   מספר דרכון

 יחיד   יחיד / זוגי סוג חדר   תוקף הדרכון

   מספר כרטיס אשראי 

  טיס אשראיסוג כר   תוקף הכרטיס

  סוג אוכל בטיול סוג אוכל בטיסה

 )רגיש לצליאק( / סוכרת/ רגיל / צמחוני / ללא גלוטן   רגיל / צמחוני / ללא גלוטן )רגיש לצליאק( / סוכרת

 תוספת יחיד לחדר:  99. יורו ורו י 16.. המחיר לאדם בחדר זוגי: 
 ***למשלמים במזומן ) מט"ח או שקלים( תינתן הנחה של %.15 מהמחיר הסופי

10014000לא כולל עלייה במחירי הדלק לאחר                   ניתן לרכוש ביטוח נסיעות!!!   xxx 

 ) נא הקף בעיגול ( תשלום:אפשרויות 

 . שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום בפועל. תשלום במזומן במשרדנו לפי 1

 רמת גן לפקודת סולו איטליה.  041ניף ,הבינלאומי, ס 262261. העברה בנקאית לחשבון 2

 לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום. -העברה בש"ח***

 .החיוב לפי שער מזומן גבוה ביום התשלוםכרטיס אשראי ישראלי.  .3

 תשלומים בקרדיט: ) אנא ציין מספר תשלומים( ___________ 10או עד , תשלומים שווים ללא ריבית  3ניתן לשלם ב 
 

 דמי  ביטול )מרגע הרישום וקליטת הטופס במשרדנו(
 , 36%ימי עבודה   36-16יורו,  בין  06עד חודש לפני היציאה: 

 , 06%ימי עבודה  1.-0, בין 06%ימי עבודה  9.-3.בין 

 66%.ימי עבודה ועד ליציאה  0-פחות מ

 דמי ביטול יחושבו מעלות מלאה של הטיול

 ה הינה המארגנת והמוציאה לפועל טיול זהחב' סולו איטלי -למען הסר ספק
, פקס או כל אמצעי תקשורת ישירה אלקטרונית, דבר פרסומת ושיווק SMS* הריני מאשר/ת בחתימתי לשלוח לי בדוא"ל, דואר ישראל, 

 ע"פ תיקון לחוק התקשורת תשמ"ב..

 ידוע לי כי רכישת הטיול הינה בכפוף לתנאי ההתקשרות  בחוברת הטיולים המאורגנים של סולו איטליה בע"מ 2011

1..63-0303  שי שמחיהנני מאשר /ת בחתימתי את הפרטים ואת חיוב כרטיס האשראי הרשומים לעיל. לפרטים נוספים נא לפנות ל  

 יש להחזיר את הטופס חתום לפקס  633-1306393           חתימת הנוסע __________________________________

 ! סולו איטליה בע"מ המומחים לארץ המגף ARRIVEDERCI-תודה ו
 


