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  180514       מסלול לטיול מאורגן לפרובאנס והפירנאים
  אייל-ר אבי בר"ד:      בהדרכת      23/7 -  4/8/2014בתאריכים 

  
  
  

  הקדמה
אבי ר " דךהטיול מאורגן על ידי חברת הנסיעות בריזה והמדרי

קטעי הטיול . עומק באירופה הקלאסית המתמחה בטיולי אייל-בר
אך בטיול זה אוחדו הפרקים של , כלולים במסלולי טיולים שונים

פרובאנס והפירנאים והוכללו האתרים המעניינים ביותר באיזורים 
הטיסה הלוך היא של אל על למרסיי וחזור של אל על . אלה

הטיול מאורגן ברובו כטיול . מ" ק500מברצלונה ובכך נחסכו 
ושאר המסלול לפי ) 23-28.7( לילות באביניון 5עם , כוכב

 4.8 -  ומסתיים ב23.7 -הטיול מתחיל ב. רנאיםהתקדמותנו בפי
 ביולי 27 -פסטיבל אביניון מתקיים השנה עד ה. לפנות בוקר

במסלול כלולים . יוניוניתן להזמין כרטיסים למופעים מאמצע 
כל השמות הלועזיים מופיעים גם . מוזיאונים מרתקים וחדשים

לל מחיר הטיול הוא על בסיס ארוחת בוקר וכו. במקור הלועזי
, מלונות ארבעה כוכבים ממוזגים ומרכזיים, הדרכה, טיסות

  . הכניסה לכל האתרים והמוזיאונים במסלול ואוטובוס ממוזג
  

  אביניון –מארסיי – תל אביב -  23.7'  ד– 1יום 
 היום יוקדש  . MARSEILLEרסיי  מתל אביב וננחת בצהריים במנמריא בשעות הבוקר בטיסת אל על

נסייר .  2013 בירת תרבות אירופה לשנת  והייתה בשנים האחרונות מתיחת פניםהעיר שעברה, למרסיי
נבקר  .בה נבקר, בעיר נבקר בנמל העתיק ונטפס לתצפית ממרומי הגבעה עליה נמצאת כנסיית הנוטרדאם

 המוזיאון .ותהמוזיאון לציביליזציות אירופיות וים תיכוני -  MUCEM –במוזיאון החדש שנפתח ממש כעת 
יצירת אומנות , המבנהאת . מגדלי המבצר והגנים , סטוריי במיקום אסטרטגי בין הנמל העתיק וההממוקם

וואתית ורב מנקודת מבט הש, מתמקד בתרבויות הים התיכוןהוא  .Ricciotti עיצב הארכיטקט , בפני עצמו
  אביניוןבמלון ל נמשיך בסיום הביקור .בים התיכוןבשות האחרות הגובלות יתחומית שבין אירופה ו

AVIGNON ,בו נלון בחמש הלילות הבאים.  
 

  קניון הארדש -'  אורנז- קרפנטרה  – 24'  ה– 2יום 
נבקר במרכז .  CARPENTRAS בעיירה קרפנטרה,העתיק ביותר בצרפתהבוקר נבקר בבית הכנסת 

ראה נ.  בו נבקר, בה נשתמר תיאטרון רומי שלםORANGE' ההיסטורי של העיירה ממנה נמשיך לאורנז
ריימונד , את שער הנצחון המפואר ואת הכיכר המרכזית בעיר בה נמצא פסלו של אחד מכובשי ירושלים 

 וף המיוחד לתצפיות על הנGORGES DE L'ARDECHE נמשיך לאורך קניון הארדש  .'נסיך אורנג,השני 
  . עד לקשת הטבעית שבקצהו ומשם נחזור למלוננו באביניוןלמי הטורקיז, לנפתולי הנהר
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  הפיורדים קאלנק – קסיס –אקס אן פרובאנס  - 25'  ו- 3יום 

נבקר במוזיאון גרנה של , AIX-EN-PROVENCEהבוקר נצא לחוות את יופייה של העיר אקס אן פרובאנס 
נבקר . נתרשם מהרחובות המפוארים ומהבתים המהודרים,  והאימפרסיוניסטיםCEZANNEיצירות 

 ונהנה SAINT SAUVEURנבקר במנזר , את השווקים, ת העירייהנראה את בי, ATELIER CEZANNEב
  CASSIS בשעות הצהריים נצא לעייריה קסיס. מהאווירה המיוחדת של העיר בה חי ופעל פול סזאן

" קאלנק"ממנו נצא לשוט בפיורדים המיוחדים של האזור המכונים , הנמצאת על מפרץ מקסים
CALANQUES .ון הממוקם בנבקר במוזיא, לאביניוןחזרה בPETIT PALAIS . לינה במלון באביניון.  

  
  איל סור לה סורג -  רוסיון - אביניון - 26 שבת – 4יום 

ורים נבקר בארמון האפיפיבה  AVIGNONאביניון בביקור ב,  היוםנתחיל את
, נראה את בית העירייה. הרי הוא גשר אביניון המפורסם, "סן בנזט"ובגשר 

איל סור לה "הייחודי כפר טיול באת ה נמשיך .כיכר ירושלים ואת בית הכנסת
 נשוטט בין התעלות הציוריות שלו, ISLE-SUR-LA-SORGUE" סורג

 FONTAINE DE" פונטיין דה ווקלוז"נמשיך מזרחה ל. העיירה
VAUCLUSE שם נובעים מקורות הנהר סורג SORGUE לעומק של מאות 

נמשיך לכפר רוסיון . נלך לאורך הנהר המקסים והציורי. מטרים
ROUSSILLION ונבקר במכרה האוכרה המיוחד שצבעיו מעטרים את בתי 

  .ממנו נמשיך ללינה במלון באביניון. הכפר
  

   ארל- לה בו –פונט דו גאר  – 27'  א– 5יום 
מוביל המים הרומי המפורסם ואחת  ,PONT DU GARD בביקור בפונט דו גארד היום נתחיל את 

,  LES BAUX  נמשיך ללה בווממנPROVENCE. האטרקציות המפורסמות והיפות ביותר בפרובאנס 
 .במחצבות סיד העתיקותשילה והונדרטווסר ,  מופע מרהיב של הציורים של גוסטב קלימט, אור קולי לחיזיון

 העיר בה חי ,ARLES בארל נצא לסיור בעקבות ואן גוךבהמשך . ובכנסיה המעוטרת בציורי קירנבקר בכפר
, ST. TROPHIMEנבקר במנזר , נראה את כיכר הרפובליקה ואת בית העירייה המרשים. תקופה קצרה

על נמשיך ונצפה . נבקר בכיכר הפורום המפורסמת מציוריו של ואן גוך ונבקר במוזיאון החדש של ואן גוך
  .חזור לאביניוןמארל נ. הגשר המתרומם מעל אחת התעלות והתפרסם בציוריו של האמן

    
 מונפליה - איג מורט - סנט מארי דה לה מאר -נים  – 28'  ב– 6יום 

עדות , נבקר באמפיתיאטרון והמקדש הרומיים, בנים .NIMES בעיר נים ביקורנעזוב את אביניון ונצא ל
 בה רואים עדרי סוסים CAMARGUEשמורת הקמארג ל ניסע,  הביקורלאחר. לעבר מפואר של העיר

 שיצרו RHONE נראה שדות אורז כרמי גפנים ואת הזרועות של נהר הרון . עופות מים נדירים, לבנים
נבקר בכנסייה .  SAINTES MARIES DE LA MERנמשיך לעיירה סנט מארי דה לה מר. דלתא ענקית 

שבאים לכאן לחוג את החג של המריות , צרפת- רגל לצוענים של דרוםשמשמשת כמקום עליה ל, המבוצרת
נשוטט בין הסמטאות הציוריות . לחדש קשרי משפחה ולשדך שידוכים, להיפגש זה עם זה, הקדושות

לואי  (9- העיירה המבוצרת שנבנתה ביוזמתו של לואי ה- AIGUES MORTESמורט -ונמשיך לאיג
אופיה המיוחד של עיירה כנסייה ואת ב נבקר. נמצא במרכז העיירה שפסלו 13- מלך צרפת במאה ה) הקדוש

 . סיור לילי במונפליה. בה נלוןMONTPELLIERלקראת ערב ניסע ל. מבוצרת
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   אלבי- קרקסון  – 29'  ג– 7יום 
העיר המבוצרת ,  CARCASSONNEלקרקסון וניסע   MONTPELLIERבשעות הבוקר נעזוב את 

בכנסייה בארמון ונבקר .  מגדלי ההגנה והחפירים המרשימים-ן החומות בי. מהמרשימות ביותר באירופה
 שעל הנהר ALBI נמשיך לכיוון העיר היפה אלבי  .העתיקה ונתרשם מהסמטאות היפות והככרות המיוחדות

במוזיאון טולוז לוטרק ובמרכז העיר נבקר , נסייר בקתדרלה המפוארת סנט ססילבה  , TARNהטארן 
נסיעה לא ארוכה , לקראת ערב .יה עשויים לבנים אדומות מחומר שנלקח מנהר טארן העיר שבת,הוורודה

  שמקורו בהרי הפירנאים, GARONNE שעל נהר הגארון TOULOUSEתוביל אותנו לעיר הגדולה טולוז 
PYRENEESבלינה  . והוא נשפך לאוקיינוסTOULOUSE.  

  
   פו –טולוז  – 30'  ד– 8יום 

בירת , מרכז העירוני השישי בגודלו בצרפתה, זטולושל  המרכזיים נבקר באתרים, בשעות הבוקר
 BEMBERGבמוזיאון נבקר . האווירונאוטיקה של המדינה בה מייצרים את מטוסי האיירבאס המפורסמים

בבזיליקת נבקר . ובו אוסף פרטי של יצירות אומנות וריהוט עתיק מתקופת הרנאסנס ועד האימפרסיוניסטים
בית הקפיטול שמשמש היום כבית העירייה ונתרשם מהמרכז ההיסטורי של ו קוביניםיעכנסיית ה, סן סרנן

 STנעצור בדרך ב, בשעות הצהריים המוקדמות.  חנויות ובתי קפה יוקרתיים, העיר ההומה אדם
BERTRAND DE COMINGES  פו  נמשיך לעירוPAU, אה את כיכר רויאל תושבים נר150,000 המונה ,

 PROMENADEנצא לסיור לילי ב, בשעות הערב. PAU - לינה ב .העיר העתיקהאת ו שדרת הפירנאים
des PYRENEES.  

  
  הפירנאים הצרפתיים –לורד  31'  ה– 9יום 

נצא דרומה לביקור בשמורת  .בו נולד הנרי הרביעי , PAU בבקר בארמוןנ, בשעות הבוקר. יום שכולו טבע
לאחר  (בקרכדי ל" כסאות מעופפים" ובנעלה ברכבל. PONT D'ESPAGNE – מדהימה ביופיה טבע

בירידה נוותר על אחד הרכבלים כדי ללכת רגלית דרך . LAC DE GAUBE באגם גוב) הליכה רגלית נוחה
נבקר . LOURDESבאחר הצהריים נגיע ל. PONT D'ESPAGNEספניה 'המפלים המדהימים של פון ד

 וברכה ברחבה הענקית שלפני הבזיליקה את אלפי הצליינים הבאים לבקש מרפאונראה  במעיין ובכנסייה
     .LOURDESנחזור למלון ללינה ב סיור בתום הששמה בזיליקת מחרוזת התפילה

  
  הפירנאים הספרדיים  – 1.8'  ו– 10יום 

 אחד מפלאי הטבע של הרי - CIRQUE DE GAVARNIE סירק דה גוורני נצא בנסיעה קצרה לבבוקר 
נראה את רכס . י קרחון"לקרקס שנוצר ע, יער עצים, רך נחל זורםנלך ברגל לאו. הפירנאים בצד הצרפתי

 מרשימה שתוביל אותנו במסלול של דרך לנמשיך .נופלים מפלי מים בני מאות מטריםהפירנאים ממנו 
 .PIC DU MIDIפיק דו מידי  ו TOURMALETדרך , מירוץ האופניים הקשה בעולם, נספרא-דה-הטור

 VALLE DE אל עמק האראן - ולספרד ו BAGNERES DE BIGORRE דרךנמשיך אל מעברי הפירנאים
ARAN . דרך העיירה ויילההVIELHA . נרד אל העיירהVIELHAלינהארוחת ערב ו ל.  
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  שמורת איגוואס טורטס – 2 שבת – 11יום 
לבד .  מטר2000 שמעל BONAIGUA) בוניאגווה" (המים הטובים"נעלה מעמק האראן אל מעבר בבוקר 
עם נמשיך . ניתן לפגוש כאן בעדרי סוסי הפירנאים הרועים בקיץ באחו הגבוה, ת הנוף המרהיבהמתצפי

יפים ' בה נבלה את החלק הראשון של היום ונטפס בגAIGUESTORTESיפים לשמורה איגוואס טורטס 'ג
 LAC DE) ראטרה" (מלכודת העכברים"עד לאגם ) אייגס טורטס" (המים המנשבים"בתוך שמורת 

RATERA ,מוריצי . ואגם סטLAC SAINT MAURICE .מפלי מים , נטייל ברגל לאורך אגמים קרחוניים
בה נעשה סיור בעיר הבירה , ANDORRAויערות מרשימים מכאן נדרים ונגיע ללינה בנסיכות אנדורה 

ANDORRA LA VELLA .לינה באנדורה.  
  

  א" ת-ת ברצלונה " ש- מונסרט –אנדורה  -  3'  א– 12יום 
 וממנה להרים הגבוהים למסלול הליכה לאגמים ORDINOבבוקר נעלה לאורדינו . אחרון לטיולנוהיום ה

ודרכה נדרים עד לאתר , TUNNEL DU CADIנצא את אנדורה בדרכנו למנהרת הקאדי , קרחוניים 
הממוקם בתוך , שהוא המרכז הדתי החשוב של חבל קטלוניה, MONTSERRATהמקודש של המונסרט 

 בכנסיה, במערות, נבקר באתר". המדונה השחורה"ובו נמצאת , ...)רכס שיני המסור(ב רכס הררי מרהי
א "ובמוזיאון של דאלי ופיקאסו ולאחר מכן נצא לשדה התעופה של ברצלונה לטיסת לילה עם אל על לת

  ). באוגוסט4' ב 13-ההגעה לארץ בבוקר היום ה(
  

  ייתכנו שינויים בסדר הביקורים(*) 
  
  
  
 

 להל"ן פרטי הטיסות עם חברת אל- על

 תאריך המראה נחיתה טיסה שעת המראה משוערת שעת נחיתה משוערת
13:20 09:55 LY321 א"ת מרסיי  23/07/14 

 04:15 +)1(   23:00 LY392 א"ת  03/08/14 ברצלונה 
  

 

 

 רשימת בתי מלון

  
AVIGNON – NOVOTEL CENTRE 

MONTPELLIER – MERCURE CENTRE COMEDY 
TOULOUSE - CITIZ 

PAU – CENTRE BOSQUET 
LOURDES – MERCURE IMPERIAL ממתין לאישור  
VIELHA – PARADOR  

ANDORRA – PLAZA HOTELממתין לאישור  



  

 03-5440055  ,03-5489148:   פקס 03-5440005    מרכז הזמנות ארצי -  בריזה
   75650צ  " ראשל27לישנסקי ' רח

                                                        info@breeza.co.il         www.breeza.co.il  

5

  מחיר הטיול 
  2590€: מחיר למטייל בחדר זוגי

  690€    :תוספת לחדר ליחיד
  

   משלמים   משתתפים20עבור 
  
  

  ון וטיסותלתשלום מיידי על מנת להבטיח בתי מל
  

  המחיר כולל
  .  מברצלונהוחזרה שטיסת אלעל למרסיי טיסות ישירות  •
 )מחיר הטיול יעודכן בהתאם לשינויים. נכון ליום פרסום ההצעה(מסי נמל והיטלי דלק  •
  ממוזגים ומרכזיים**** 4מלון בתי ות ביל ל11 •
 VIELHAעל בסיס ארוחת בוקר וארוחת ערב ב –כלכלה  •
  אוטובוס תיירים ממוזג •
 כניסות לאתרים כמפורט במסלול •
  אייל-ר אבי בר"ד: הדרכה •
     ערכות שמע לכל נוסע •
 ל "טיפים לנותני השירותים בחו •
  כשבוע לפני היציאה–פגישת קבוצה עם מדריך הטיול  •
  

 המחיר אינו כולל
 ביטוח בריאות ומטען  •
    ארוחות שאינן כלולות •
  שתיה בארוחות המוזמנות •
 הוצאות בעלות אופי אישי •
  

 אפשרויות תשלום ודמי קדימה , רישום
את טופס הרישום יש לשלוח למרכז  .ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס רישום המצורף לכל טיול

אין לראות במשלוח הטופס אישור . ולוודא טלפונית שאכן הגיע) מהאתר (ל "ההזמנות בפקס או בדוא
  .להרשמה ללא אישור קבלתו בטלפון

 
  . יורו2590 על סךשל הטיול  סכום המלאהגבה יעם קליטת טופס הרישום 

 
  : מבין האפשרויות הבאות, על טופס הרישום יצוין אופן התשלום המבוקש

הכרטיס ' מס יש לציין את  . תשלומים שווים ללא ריבית3עד : באמצעות כרטיס אשראי •
   .  הספרות שבגב הכרטיס3רבות לחיוב ל
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במקרים אלה יש . חי או בהעברה בנקאית בתשלום אחד"מזומן מט, בתשלום מזומן שקלי •
 הספרות בגב 3לרבות  –לציין לביטחון בלבד את פרטי כרטיס האשראי על טופס הרישום 

   . הכרטיס
  

 תשלומים שווים 3-אשראי ביחוייב כרטיס ה, אם לא יצוין על טופס הרישום אופן התשלום המבוקש: הערה
 ללא ריבית

  . נקבע ביום החיוב בפועל לפי שער העברות והמחאות גבוה  : יורו / שער הדולר 
   

  ** בכל מקרה יוסדרו כל התשלומים לפני היציאה ** 
  
  
  

  דמי ביטול 
       550€  - יום לפני היציאה 45שישים יום ועד 

   1000€ – יום לפני היציאה לטיול 44-34
  1500€ – יום לפני היציאה לטיול 21-33

  €  1800    – יום לפני היציאה לטיול 8-20
   מלוא מחיר הטיול- ימים לפני היציאה לטיול 8- פחות מ

 
 )ערבי חג וימי חג, לא כולל ימי שישי ושבת(' ה-'מניין הימים לפי ימי העבודה בארץ ימים א* 
 

  ביטוח ביטול נסיעה 
מומלץ לרכוש ביטוח נוסעים . ל"טול נסיעה חוץ מביטוח בריאות לנוסעים לחואין היום שום ביטוח המכסה בי

דרכנו אפשר לסדר ביטוח בריאות התקף ". רגע לפני"ברגע שמחליטים לנסוע לטיול ולא לחכות עד  ל"לחו
. הביטוח מכסה גם מקרה רפואי של בן משפחה מדרגה ראשונה.  יום לפני תאריך היציאה לטיול60-מ

 . מקרה מחושב על פי מספר ימי הטיול בפועל ללא קשר ליום הזמנת הביטוח מחברת הביטוחהתשלום בכל 
    .מידע זה הוא לידיעה בלבד ואיננו בא במקום המידע המלא המפורט בפוליסת הביטוח: לתשומת לבך

  
  

  מועד כרטוס קבוצתי ועליות מחירים ברגע האחרון 
הכרטוס הקבוצתי . ולא במועד שליחת טופס ההרשמהכרטוס הקבוצה נעשה לאחר סגירת ההרשמה לטיול 

הכרטוס מתבצע לכל אנשי הקבוצה יחד במועד התשלום לטיול . הוא תנאי לקבלת מחיר קבוצתי לטיסות
מחיריהם . ח ואין לשנותו בדיעבד"במועד התשלום יקבע שער השקל מול שערי מט. הנקבע על ידי החברה

בריזה מחליטה מראש אם לציין . כנים במועד הכרטוס הקבוצתיהסופיים של היטלי הדלק ומסי הנמל מעוד
או לא לציין , עליהם התבסס תמחור הטיול) בטיסות סדירות(במסלול הטיול את מחיר מסי הנמל והדלק 

  .מתחייבת בריזה לתת הסבר לכך, במקרים בהם חלה התייקרות ובעקבותיה תוספת למחיר. זאת
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  מקומות ישיבה מוזמנים מראש 

שלא כבכירטוס . מראש, פשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כירטוס קבוצתיאין א
על המטיילים לדעת . בקבוצות לא ניתן, בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה במקרים רבים, אינדיבידואלי

  ....זאת ולהימנע בכך מאכזבות
  
  

  לתשומת לבכם
  . כן את מסלול הטיול בהתאם ככל האפשר מראשבריזה אינה אחראית לשינויים בלוח הטיסות ותעד

ובלבד שהדבר , למדריך הטיול שמורות הן הזכות והן החובה לערוך שינויים במסלול הטיול לפי הבנתו
  .ישרת את טובת הנוסעים ורווחתם
יוחזר , במידה ותחליט חברתנו לבטל את הטיול בשל מיעוט נרשמים. הטיול מותנה במינימום משתתפים

  .שמים במלואוהכסף לנר
  
  

  טיול נעים מצוות בריזה
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  )2-  מ1עמוד (   טיול לפרובנס ופירנאים : טופס רישום 
  

  690€ : תוספת ליחיד   2590€    : לאדם בחדר זוגי : מחיר    23.7.14-4.8.14  :תאריכים
            

  1'מטייל מס
  : פרטים אישיים

 ______________ ):בעברית(שם משפחה 
   ______________ ):בעברית (   פרטישם 

  :שם בלועזית בדיוק כפי שמופיע בדרכון
  ________________) :בלעז(שם משפחה 

  ________________) :בלעז (    שם פרטי
  ________:מין__________ : תאריך לידה

  __________________: תעודת זהות' מס
  _________________________: כתובת

  ________:מיקוד______________ : עיר
  ________________________)בית: (טל

  ______________________) עבודה (      
  _______________________) נייד  (      

E-mail : ________________________  
  : פרטי הדרכון
  _______________ אחר   /כן: דרכון ישראלי

  ______________________ :     דרכון' מס
  _______: פקיעתו_______ : תאריך הוצאתו

  _________________: מקום הנפקת הדרכון
  : ת ב/מעוניין: ת לבד/ת שנרשמ/מטייל

   סמן–) לא/ כן(חדר ליחיד בתוספת תשלום 
   סמן–) לא / כן ( ה לחדר/שותפ

  : בקשות מיוחדות
 (*) :אוכל בטיול 

  ___________________אחר/צמחוני/רגיל
  ______________בחברה : דוני תעופהמוע
  ___________________נוסע מתמיד ' מס

   סמן –) לא/ כן (ברצוננו מיטות נפרדות
  :טלפון חירום של קרוב משפחה 

 )לא/כן(ל " לקבל מידע שוטף בדואת/אני מעונין

  2'מטייל מס
  : פרטים אישיים

 ______________ ):בעברית(שם משפחה 
   ______________ ):בעברית (   שם פרטי

  :שם בלועזית בדיוק כפי שמופיע בדרכון
  _________________) :בלעז(שם משפחה 

  _________________) :בלעז (    שם פרטי
  _________:מין__________ : תאריך לידה

  ___________________: תעודת זהות' מס
  __________________________: כתובת

  _________:מיקוד__ ____________: עיר
  _________________________)בית: (טל

  ______________________) עבודה (      
  _______________________) נייד  (      

E-mail : ________________________  
  : פרטי הדרכון
  _______________ אחר   /כן: דרכון ישראלי

  ______________________ :     דרכון' מס
  _______: פקיעתו_______ : ריך הוצאתותא

  _________________: מקום הנפקת הדרכון
  : ת ב/מעוניין: ת לבד/ת שנרשמ/מטייל

   סמן–) לא/ כן(חדר ליחיד בתוספת תשלום 
   סמן–) לא / כן ( ה לחדר/שותפ

  : בקשות מיוחדות
 (*) :אוכל בטיול 

  ___________________אחר/צמחוני/רגיל
  ______________בחברה : מועדוני תעופה

  ___________________נוסע מתמיד ' מס
   סמן –) לא/ כן (ברצוננו מיטות נפרדות

  :טלפון חירום של קרוב משפחה 
 )לא/כן(ל " לקבל מידע שוטף בדואת/אני מעונין

  מייל עם טופס הרישום / יש לשלוח צילום דרכון בפקס * 
אנו : בנקאית ראה בעמוד השני של טופס הרישוםהעברה / אשראי/ מזומן: אופן תשלום מבוקש

   :חתימת הנוסעים    .מאשרים שמלאנו את הפרטים בדייקנות בהתאם לפרטי הטיול
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  2014פרובנס ופירנאים יולי  הסדרת תשלום לטיול:  לטופס הרישום 2דף 

  23.7-4.8.14: תאריכים
  

   אמנות הטיול–בריזה : אל
  )מקבוצת אילה נסיעות( אמנות הטיול – אני החתום מטה מאשר בזה לבריזה

  : לחייב אותנו כלהלן
  
  . עם קבלת טופס זה במשרדי בריזה    2590€  ס" ע מיידישלוםת
  

  ________ :תשלום האופן 
  

  ).אם יהיו בכרטיסי אשראי(ע ביום זה ויהיה השער בו יחויבו גם תשלומים דחויים השער מול השקל יקב
  

  אופן התשלום המבוקש
  : התשלום באחד מהאופנים הבאים אנו מבקשים לבצע את

  
  ) להלן ( כרטיסי אשראי/ ח "תשלום מזומן במט/  תשלום מזומן בשקלים   /העברה בנקאית 

  
  פרטים לחיוב כרטיס אשראי 

  ________________________:  מספר הכרטיס  _____________________: ג הכרטיססו
  

  _______________________:  שם בעל הכרטיס  ___________________: תוקף הכרטיס
  
  _________________:  ספרות מאחור3  ____________________: של בעל הכרטיס. ז.ת
  
  

  . תשלומים שווים ללא ריבית או הצמדה) נא לסמן  ( 3  ,  2    ,1  -ת לחייבנו ב/אני מבקש
  

  .  לביטוח  צלצלו אלינו לקבלת הצעת מחיר,  לפני שתשלימו את ההרשמה:ל"ביטוח נוסעים לחו
  
  

  _________________אני החתום מטה מאשר שקראתי את כל הפרטים הנוגעים לטיול אליו נרשמנו 
  

  _______________________: הערות
  

   03-5440005    ולקבל אישור לקבלתו בטלפון  03-5440055 : לשלוח טופס זה לפקסנא 
 


