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הטיול לדרום קוריאה  -קבוצת תקוותון
תאריכים61-280102.6. :

הדרכה :אילן ציפורה

צילומים בתוכנית :אילן ציפורה

הקדמה
הכינוי מעורר הכבוד של קוריאה הדרומית הוא" :הנֵס על נהר האן" .הכוונה היא לסיאול ,עיר
הבירה של המדינה ,שמיקומה הוא ליד הנהר האן .ובאשר לנֵס  -הרי הוא נס כלכלי ממש.
משפל עמוק לאחר מלחמת קוריאה ,כלומר ,המלחמה בין קוריאה הצפונית הקומוניסטית
וקוריאה הדרומית ,יצאה קוריאה הדרומית לזינוק כלכלי אדיר .המדינה צמחה במהירות
גדולה ,והיום היא אחת המפותחות בעולם כולו .בעיר הבירה סיאול מתגוררים  0..2מיליון
בני אדם – כמעט מחצית מאוכלוסיית המדינה.
תושביה של קוריאה הדרומית הם בני דתות ותרבויות שונות :בודהיסטים ,טאואיסטים,
נוצרים ,שמאניסטים ,בני דת קונפוציוס .ניכר בהם שהם שומרים על מורשתם התרבותית ועל
מנהגיהם המסורתיים ,למרות הפיתוח המואץ של התעשייה ,הכלכלה ,המסחר והבנייה.
בקוריאה הדרומית נמצא טבע נהדר :נהרות גדולים ,אגמים ונחלים ,חופי ים נקיים ,המוני
איים ,וגם נוף הררי .טיול בקוריאה הדרומית מעניק למטייל חוויית טיול על כל היבטיה :נופים
וטבע ,אנשים ותרבויות ,פיתוח וקידמה.
הטיול שלנ ו יתנהל באוטובוס פרטי ממוזג וטיסות פנים .נלון בבתי מלון מודרניים וגם בבתי
אירוח מסורתיים במקומות השונים שבהם נסייר ונבקר במסגרת ההיכרות עם תושבים
מקומיים ואורחות חייהם.

הטיסות בטיול
 12באפריל -הטיסה יוצאת בשעה  1.:12ונוחתת במוסקבה בשעה  . 10:22המשך בשעה
 02:..ונחיתה בסאול למחרת בשעה  11:1.בבוקר (מרויחים  4שעות הגעה מוקדמת יותר).
 08באפריל -עולים לטיסה בשעה  11:1.ונוחתים במוסקבה  .12:1.קונקשן של כשעתיים
וממשיכים בשעה  18:0.לת"א ,נחיתה בשעה .00:42

מסלול הטיול
יום  - 6יום ג' -ת"א -סיאול ()Seoul
בשעות הצהריים נטוס דרך יעד ביניים
לסיאול .לינה במטוס
יום  -2יום ד'  -סיאול – סוואן (Suwon
)
בשעות הצהריים המוקדמות ננחת
בסיאול ולאחר ביקורת הדרכונים נמשיך
בנסיעה למבצר סוואן ,שהוא אתר
מורשת עולמית .זהו מבצר שהשפיע
בתכננו על האדריכלות בדרום קוריאה
ואנו נסייר בשטחו .לינה סוואן.
יום  -3יום ה'  -הר סאורק ( - )Seorakסוקצ'ו ()Sokcho
בבוקר ניסע אל הפארק הלאומי הר סאורק ,הממוקם לחוף הים ונחשב ליפה ביותר בקוריאה.
בשטח הפארק מצויים הרים גבוהים ומסולעים ,יערות סבוכים ,מפלי מים ,נהרות ומקדשים.
נסייר בשמורה ברכב וברגל ,ונטפס ברכבל לפסגת גוונגומסונג (  ,)Gwongeumsungלביקור
במקדש שינהונגסה ( )Shingeungsaולתצפית על הנוף .בתום הסיור בשמורה ניסע אל
סוקצ'ו ,הנמצאת בחוף המזרחי של דרום קוריאה ,בה נלון .לינה :סוקצ'ו
יום  - 1יום ו' –סוקצ'ו-אנדונג (  – ) Andongההואה
הבוקר ניסע לכיוון העיר אנדונג ( – )Andongמרכזו של הקונפוציוניזם הדרום קוריאני.
באנדונג נבקר בכפר ההואה ( )Hahoeשתירגום שמו מקוראנית הינו "הכפר המוקף מים".
האתר הוכרז כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו בשנת  .0212הכפר משמר את
הארכיטקטורה וצורת החיים שהיתה מקובלת בתקופת שושלת ג'וסון לפני כ 222 -שנה.
נבקר במוזיאון המסכות ונשוטט בכפר כדי לחוות את אופי החיים המיוחד למקום .נתנסה
בהכנת נייר מסורתי ,ונבקר בבית ספר קונפוציאני .לינה מסורתית בכפר ההואה.
יום  -5יום שבת'-ההואה -גיאונגז'ו ()Gyeongju
מההואה נמשיך וניסע אל גיאונגז'ו( ,מוכרת גם כ ,)Kiongju -בירתם של מלכי שושלת סילה
במשך אלף שנה ,עד המאה העשירית ,וכיום מעין מוזיאון פתוח .נטייל בפארק טומולי
( ,)Tumuliהנמצא במרכז העיירה ,מוקף חומה ובו  02קברים מלכותיים .נמשיך לצ'ומסונגדה
( ,)Ch'omsongdaeאחד ממצפי הכוכבים העתיקים ביותר במזרח אסיה ,וממנו אל אגף
פוסאוק ( ,)Poseokבו נהגו מלכי סילה לערוך ערבי שירה ומסיבות .לינה :גיאונגז'ו

יום  –1יום א' – גיאונגז'ו
הבוקר נבקר בשני אתרים שהוכרזו ע"י אונסק"ו כאתרי מורשת עולמית :מקדש בולגוקסה
( ,)Bulguksaהבנוי על שורה של מדרגות אבן ,ואשר הגגות והציורים שלו הם משיאי
האמנות באסיה .גבוה מעל המקדש נמצאת מערת סוקוראם ( )Sokkuram Grottoובה פסל
של בודהה יושב ומשקיף על גיאונגז'ו .את אחר הצהריים נקדיש למוזיאון הלאומי של
גיאונגז'ו .לינה :גיאונגז'ו
יום  – 7ב' – בוסאן (  -) Busanג'ג'ו –( )Jeju
היום ניסע לבוסאן (מוכרת גם כפוסאן) ,עיר נמל והעיר השניה בגודלה בקוריאה .נסייר
באתריה המרכזיים של העיר -
פארק הדרקון ( Dragonsan
 )Parkומגדל בוסאן ,ונבקר גם
בשוק הדגים של העיר .נמשיך
ונגיע אל פארק המצוקים
טאג'ונגדה (- )Taejongdae
שטח מיוער הגובל במצוקים
"הנופלים" אל הים מגובה של
 1.2מטרים .בסיום הסיור נטוס
בטיסה קצרה לאי ג'ג'ו המהווה
פנינת טבע ייחודית .האי נבחר
בשנת  0211לאחד משבעת
פלאי הטבע בעולם .לינה :ג'ג'ו
ימים  - 8-.ימים ג'-ד' האי ג'ג'ו
 בוסאןהאי ג'ג'ו התברך בטבע מרהיב,
ויש בו מגוון נופים של יערות
המתמזגים ברקע הים ,מפרצים
של סלעי בזלת ,כרי מרעי
לסוסים היוצרים פנורמה רחבה
על רקע פסגות הרי הגעש,
שילוב בין האדם לטבע ,ומרקם
אנושי ייחודי של תושבי האי .באי מתגוררים  222אלף תושבים בלבד ,אבל מספר התיירים
המגיעים אליו עצום ,יותר מעשרה מיליון.
המקומיים אומרים שבג'ג'ו יש שלושה דברים בשפע" :רוח ,אבנים ו…נשים" ,נשתדל לראות
את שלושתם ונקדיש את יומיים הבאים לביקור באתרי הטבע השונים .שני דברים מיוחדים
נוספים יש באי – סוסים מזן מיוחד ,שהובאו לפני מאות שנים על ידי המונגולים ,ודגן אחר
שמגדלים כאן ,שעורה ,ולא אורז כבשאר המדינה .האדמה באי סופחת את המים ואילו בעת
גידול אורז המים חייבים להישאר על פני הקרקע .במהלך הסיור נבקר במפלים שבאי ,באחת
המערות ,ונראה את הצוקים הרבים .נבקר גם באחד הכפרים האוטנטיים שבאי .בסוף היום
השני של הסיור באי (יום ד') נטוס בטיסת פנים לבוסאן ,שם נלון .לינה :בוסאן

יום – 6.יום ה' – בוסאן -האדונג ( )Hadong
נמשיך לשמורת הטבע הלאומית ג'יריסאן ( )Jirisanהגדולה והמפורסמת ביותר בדרום
המדינה ובה פסגות ועמקים רבים .נמשיך להאדונג ,היושבת בלב מטעי התה של דרום
קוריאה ,לסיור במטעים המפורסמים הנמצאים במדרון תלול .נלמד על תהליך גדילתו
והפקתו של התה המקומי .לינה האדונג.
יום - 66יום ו' –האדונג – ג'ונג'ו ( ) Jeonju
נמשיך בנסיעה בנופי טבע קסומים לכיוון סיאול בדרך נעבור במקדש האיינסא ( ) Haeinsa
שנבנה במאה השלישית לספירה והיה אחד המקומות הראשונים במדינה שהוכל כאתר
מורשת עולמית .במקדש נמצאים חלק מהאוצרות הלאומיים המכונים "טריפיאטקה קוריאנה"
בסיום הסיור נמשיך לאחת הערים המיוחדות בקוריאה ג'ונג'ו עליה נאמר " לאכול פעם
בג'ונג'ו ותתזכה לפינוק כל החיים " בשנת  0210נבחרה ע"י אונסקו כעיר בעלת יחוד
גסטרונומי עולמי  .נבקר במרכז ההיסטורי המיוחד והמרוצף  ,בעלי הרעפים המיוחדים .
ונזכה לטעום מהאוכל המיוחד בארוחת הערב .לינה ג'ונג'ו
יום - 62יום שבת' –ג'ונג'ו – סיאול
נ שלים את סיורנו בעיר וניסע לסיאול בירת דרום קוריאה העיר השוקקת והתוססת עם בנינה
הגבוהים .נטייל בעיר ככל שיותיר לנו הזמן .לינה סיאול
יום  - 63א  -סיאול -ת"א
בשעות הבוקר ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה לארץ .נחיתה בארץ בשעות הערב.

מחירי הטיול לאדם בחדר זוגי
 1585דולר (מבוסס על מינימום  26מטיילים )
תוספת לאדם בקבוצה של  12עד  02משתתפים 022 :דולר
תוספת לחדר ליחיד 0.2 :דולר

המחיר כולל
•
•
•
•
•
•
•
•
•

טיסות בינלאומיות בחברת איירופלוט בנתיב ת"א-מוסקבה-סיאול-מוסקבה-ת"א
מסי נמל והיטלי דלק :בסכום של  $ 441נכון להגשת ההצעה .מחיר הטיול יעודכן
בהתאם לשינויים
 11לילות במלונות  4כוכבים
כלכלה חצי פנסיון מארוחת הערב ביום ההגעה ועד ארוחת הבוקר ביום האחרון
אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע הסיורים וההעברות כמפורט בתוכנית
מדריך מצוות בריזה – אילן צפורה
מדריכים מקומיים דוברי אנגלית
כניסות לאתרים
טיפים לנותני השירותים

מחיר הטיול אינו כולל
•
•
•

שתיה בארוחות הכלולות
בטוח רפואי ומטען
כל מה שאינו מופיע בסעיף "כולל"

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

דמי ביטול
עד  4.יום לפני היציאה יוחזר כל הסכום ששולם למעט  0.דולר דמי טיפול.
מ 44 -יום ועד  12יום לפני היציאה  -דמי ביטול בסך  .22$דולר
מ 00 -ימים ועד  1.ימים לפני היציאה -דמי ביטול בסך $02.2
מ 14 -ימים ועד  8ימים לפני היציאה -דמי ביטול בסך  1022דולר
מ 0 -ימים ועד  48שעות לפני היציאה -דמי ביטול מלאים פחות  1.2דולר
בחישוב מניין ימי עבודה המוזכרים לעיל יחושבו ימים א'-ה' ,להוציא ערבי חג וימי חג.

הבהרות לגבי ביטולים
דמי הביטול יקוזזו מהתשלום שבוצע בפועל .כל החזר כספי המגיע למטייל בגין ביטול לא
כולל הוצאות שכבר נעשו בגין הטיול (כגון ויזה ותשלומים לא חוזרים אחרים .ההחזר יעשה
בערכי המט"ח ביום ההחזר ,תוך  12יום ממועד הביטול).
ביטול ייחשב ל"הודעה" בכתב בלבד (לרבות מייל או פקסימיליה) שתימסר במשרדי החברה
ומועד הביטול ייחשב יום מסירת ההודעה.
** ביטול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס עבור בריזה ,למספר 21-
.4422..
או מייל  info@breeza.co.il :המאשר את ביטול הטיול .
מחובת הלקוח לבדוק האם התקבל הפקס או האי מייל לביטול !!

ביטוח ביטול נסיעה – טלפון אחד יכול לחסוך לך המון כסף !!!
אין היום שום ביטוח המכסה ביטול נסיעה חוץ מביטוח בריאות לנוסעים לחו"ל .מומלץ לרכוש
ביטוח נוסעים לחו"ל ברגע שמחליטים לנסוע לטיול ולא לחכות עד "רגע לפני" .דרכנו אפשר
לרכוש ביטוח בריאות התקף מיום רכישת הפוליסה ( 122ימים לפני היציאה) ועד יום לפני
תאריך היציאה לטיול .הביטוח מכסה גם מקרה רפואי של בן משפחה מדרגה ראשונה .מחיר
הביטוח מחושב בכל מקרה על פי מספר ימי הטיול בפועל ללא קשר ליום רכישת הביטוח
מחברת הביטוח.
לתשומת לבך :מידע זה הוא לידיעה בלבד ואיננו בא במקום המידע המלא המפורט בפוליסת
הביטוח.
כמו כן יש לזכור שבריזה אינה סוכנות ביטוח ובכל מקרה המגיע לכדי תביעה יש לפנות
ישירות אל חברת הביטוח לפי מספר הטלפון המופיע בפוליסה שבידיכם.
אל תדחה אפילו ביום !!! עם ההרשמה רכוש לך ביטוח בריאות לחו"ל !!! אחרת אתה חשוף
לדמי ביטול ללא הגנה !!! ביטוח כזה אפשר לעשות גם במשרדנו.

רישום ,תאריך גביה ,דמי קדימה ואפשרויות תשלום
ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס רישום המצורף לכל טיול .את טופס הרישום יש לשלוח
למרכז ההזמנות בפקס או בדוא"ל (מהאתר ) ולוודא טלפונית שאכן הגיע .אין לראות
במשלוח הטופס אישור להרשמה ללא אישור קבלתו בטלפון.
עם קליטת טופס הרישום תיגבה מקדמה על סך  .22דולר לאדם המהווה חלק ממחיר הטיול
הסופי.
יתרת התשלום תיגבה עד  4.יום לפני היציאה לטיול (ללא הודעה מוקדמת).
(תנאי הביטול למעלה הם ההסכם בין המטיילים לחברה ,ללא קשר לגובה המקדמה
המשולמת עם קבלת טופס הרישום).

אופן ותנאי תשלום בטיולי בריזה
התשלום יתבצע באמצעות טופס הרישום  ,בו יצוין אופן התשלום המבוקש ,מבין האפשרויות
הבאות:
באמצעות כרטיס אשראי :עד  1תשלומים שווים ללא ריבית .יש לציין את מס'
•
הכרטיס לחיוב לרבות  1הספרות שבגב הכרטיס .
בתשלום מזומן שקלי ,מזומן מט"חי או בהעברה בנקאית בתשלום אחד .במקרים
•
אלה יש לציין לביטחון בלבד את פרטי כרטיס האשראי על טופס הרישום – לרבות  1הספרות
בגב הכרטיס.
הערה :אם לא יצוין על טופס הרישום אופן התשלום המבוקש ,יחוייב כרטיס האשראי ב1-
תשלומים שווים ללא ריבית.

מועד התשלום וכרטוס קבוצתי  /עליות מחירים ברגע האחרון
כרטוס הקבוצה נעשה לאחר סגירת ההרשמה לטיול ולא במועד שליחת טופס ההרשמה.
הכרטוס הקבוצתי הוא תנאי לקבלת מחיר קבוצתי לטיסות .הכרטוס מתבצע לכל אנשי
הקבוצה יחד במועד הגביה של דמי הטיול הנקבע על ידי החברה ועל פי צרכי הטיול .במועד
התשלום יקבע שער השקל מול שערי מט"ח ואין לשנותו בדיעבד .מחיריהם הסופיים של
היטלי הדלק ומסי הנמל מעודכנים במועד הכרטוס הקבוצתי .בריזה מחליטה מראש אם לציין
במסלול הטיול את מחיר מסי הנמל והדלק (בטיסות סדירות) עליהם התבסס תמחור הטיול,
או לא לציין זאת .במקרים בהם חלה התייקרות ובעקבותיה תוספת למחיר ,מתחייבת בריזה
לתת הסבר לכך.

מקומות ישיבה מוזמנים מראש ופיצול מהקבוצה
אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כירטוס קבוצתי ,מראש .שלא
כבכירטוס אינדיבידואלי ,בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה במקרים רבים ,בקבוצות לא
ניתן .על המטיילים לדעת זאת ולהימנע בכך מאכזבות....
יש שני דברים שאפשר לעשות להמנע מפיצול זוגות בישיבה וכד':
 - 1להזמין באתר חברת התעופה הספציפית מקום ישיבה באינטרנט ,אם יש אפשרות כזו
בחברת
התעופה ,בדרך כלל החל מ 04-שעות לפני הטיסה.
 - 0הושבה מוקדמת מ 04 -שעות לפני ההמראה כרוכה ברוב המקרים בתוספת תשלום.
התוספת משתנה מחברת תעופה אחת לשניה ,בכל מקרה בריזה אינה מממנת הושבה
כזו !!!
 - 1בזמן קבלת כרטיס העליה למטוס לוודא בדסק עצמו שקיבלתם כרטיסים צמודים
בישיבה ,לא לוותר !!

פיצול מהקבוצה
ברוב המקרים ,פיצול מטיסות הקבוצה כרוך בתוספת תשלום (.)divide

הטבות נוסע מתמיד בחברות התעופה
אין ביכולתנו להבטיח מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים (נקודות נוסע מתמיד ,בונוסים
וכד') המוצעים על ידי חברות התעופה ליעדים שונים .באחריות המטייל לבדוק מראש
אפשרות קבלת הטבות לגבי טיול ספציפי.

ציוות חדרים לטיול – חדר למטייל בודד
למטיילים המגיעים ללא בני 0בנות זוג ומבקשים לשהות בחדר זוגי עם מטייל נוסף ינתן פרק
זמן סביר למציאת בן 0בת זוג על ידי החברה ,אבל זכותו של מטייל לקבוע כתנאי את יציאתו
לטיול במציאת "פרטנר" לחדר הזוגי.
לחדר לבודד (סינגל ) יש תמיד עלות נוספת וברוב בתי המלון החדר הזה גם קטן מחדר זוגי .
אין לבריזה כל התחיבות לתת חדר למטייל בודד שיהיה זהה לחדר זוגי.

חיסונים
על חברתנו חל איסור לתת כל יעוץ או הנחיות בנושא זה .אנא פנה ללשכות הבריאות
המחוזיות באזור מגוריך:
טלפון כלל ארצי ללשכות הבריאות.422* :

לתשומת לבכם
בריזה אינה אחראית לשינויים בלוח הטיסות ותעדכן את מסלול הטיול בהתאם ככל
•
האפשר מראש.
למדריך הטיול שמורות הן הזכות והן החובה לערוך שינויים במסלול הטיול לפי
•
הבנתו ,ובלבד שהדבר ישרת את טובת הנוסעים ורווחתם.
הטיול מותנה במינימום משתתפים .במידה ותחליט חברתנו לבטל את הטיול בשל
•
מיעוט נרשמים ,יוחזר הכסף לנרשמים במלואו באופן בו הוא התקבל מלכתחילה.

בברכת טיול נעים מצוות בריזה

טופס רישום :טיול לדרום קוריאה  63יום – התקוותון
(עמוד  6מ)2-
תוספת לחדר ליחיד75. :

תאריכים 61-280106. :מחיר 1585 :דולר בחדר זוגי
דולר
מטייל מס'2
מטייל מס'6
פרטים אישיים:
פרטים אישיים:
שם משפחה (בעברית)______________ :
שם משפחה (בעברית)______________ :
שם פרטי (בעברית)______________ :
שם פרטי (בעברית)______________ :
שם בלועזית בדיוק כפי שמופיע בדרכון:
שם בלועזית בדיוק כפי שמופיע בדרכון:
שם משפחה (בלעז) _________________:
שם משפחה (בלעז) ________________:
שם פרטי (בלעז) _________________:
שם פרטי (בלעז) ________________:
תאריך לידה __________ :מין_________:
תאריך לידה __________ :מין________:
מס' תעודת זהות___________________ :
מס' תעודת זהות__________________ :
כתובת__________________________ :
כתובת_________________________ :
עיר ______________ :מיקוד_________:
עיר ______________ :מיקוד________:
טל( :בית)_________________________
טל( :בית)________________________
(עבודה) ______________________
(עבודה) ______________________
(נייד ) _______________________
(נייד ) _______________________
________________________ : E-mail
________________________ : E-mail
פרטי הדרכון:
פרטי הדרכון:
דרכון ישראלי :כן 0אחר _______________
דרכון ישראלי :כן 0אחר _______________
מס' דרכון ______________________ :
מס' דרכון ______________________ :
תאריך הוצאתו _______ :פקיעתו_______ :
תאריך הוצאתו _______ :פקיעתו_______ :
מקום הנפקת הדרכון_________________ :
מקום הנפקת הדרכון_________________ :
מטייל/ת שנרשמ/ת לבד :מעוניין/ת ב:
מטייל/ת שנרשמ/ת לבד :מעוניין/ת ב:
חדר ליחיד בתוספת תשלום (כן 0לא) – סמן
חדר ליחיד בתוספת תשלום (כן 0לא) – סמן
שותפ0ה לחדר (כן 0לא ) – סמן
שותפ0ה לחדר (כן 0לא ) – סמן
בקשות מיוחדות:
בקשות מיוחדות:
אוכל בטיול (*) :
אוכל בטיול (*) :
רגיל0צמחוני0אחר___________________
רגיל0צמחוני0אחר___________________
מועדוני תעופה :בחברה ______________
מועדוני תעופה :בחברה ______________
מס' נוסע מתמיד ___________________
מס' נוסע מתמיד ___________________
ברצוננו מיטות נפרדות (כן 0לא) – סמן
ברצוננו מיטות נפרדות (כן 0לא) – סמן
טלפון חירום של קרוב משפחה :
טלפון חירום של קרוב משפחה :
אני מעונין/ת לקבל מידע שוטף בדוא"ל (כן/לא)
אני מעונין/ת לקבל מידע שוטף בדוא"ל (כן/לא)
* יש לשלוח צילום דרכון בפקס  /מייל עם טופס הרישום
אנו מאשרים שמלאנו את הפרטים בדייקנות בהתאם לפרטי הטיול.
חתימת הנוסעים:

דף  2לטופס הרישום  :הסדרת תשלום לטיול דרום קוריאה
תאריכים61-280106. :
אל :בריזה – אמנות הטיול
אני החתום מטה מאשר בזה לבריזה – אמנות הטיול
לחייב אותנו כלהלן:
מקדמה מיידית ע"ס  .22דולר לאדם עם קבלת טופס זה במשרדי בריזה.
תשלום היתרה יתבצע עד  15יום לפני היציאה לטיול ושער היורו0דולר הוא לפי העברות
והמחאות גבוה.
השער מול השקל יקבע ביום זה ויהיה השער בו יחויבו גם תשלומים דחויים (אם יהיו
בכרטיסי אשראי).
אופן התשלום המבוקש
אנו מבקשים לבצע את יתרת התשלום באחד מהאופנים הבאים:
העברה בנקאית  0תשלום מזומן בשקלים  0תשלום מזומן במט"ח  0כרטיסי אשראי (להלן)
פרטים לחיוב כרטיס אשראי
סוג הכרטיס _____________________ :מספר הכרטיס:
________________________
תוקף הכרטיס ___________________ :שם בעל הכרטיס:
_______________________
ת.ז .של בעל הכרטיס 1 ____________________ :ספרות מאחור:
_________________
אני מבקש0ת לחייבנו ב( 1 , 0 , 1 -נא לסמן ) תשלומים שווים ללא ריבית או הצמדה.
קבלות על תשלום :יועברו במייל 0שימו לב שהן נושאות את השם מונה טורס (חברת
האם שלנו)
ביטוח נוסעים לחו"ל :לפני שתשלימו את ההרשמה ,צלצלו אלינו לקבלת הצעת מחיר
לביטוח.
נא לשלוח את הטופס המלא לפקס  .3-511..55או למייל info@breeza.co.il
ולקבל אישור לקבלתו בטלפון .3-511...5
אני החתום מטה מאשר שקראתי את כל הפרטים הנוגעים לטיול אליו נרשמנו
_________________

