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  כשר  Spaנופש 
  המפורסמת ומרפא בעיירת נופש

צ'כיה - (קארלסבאד) קרלובי וארי  

19/08, 05/08, 23/07  :ת. יציאה  

 ליהנות מנופש בריא
  טיולים ושופינג בחופשה אחת !!!בריאות,  נופש אירופאי, ספא,
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  כשרחבילות נופש 

Spa Hotel Lauretta 

 
  מרק חם בצהריים חצי פנסיון / כשר +:   טיסה + לינה ע"ב חבילות נופש ומרפא

מחיר לאדם בחדר זוגי ה תאריכי יציאה וחזרה  תוספת ליחיד בחדר 

23.07 – 05.08.2018 1350  €  390 € 

05.08 – 19.08.2018 1390  € 450 € 

19.08 – 30.08.2018 1290  € 330 € 

 תוספת לחבילות  טיפולים 
  טיפולים + בדיקת רופא 15ולל כ 140 €

  טיפולים + בדיקת רופא 30ולל כ 260 €

 
  כולל:מחיר החבילה 

  ת"א. -פראג -  טיסה ישירה ת"א •

  מסי נמל ודלק. •

  העברות למלון וחזרה. •

  .LAURETTA****במלון   לינה •

  בצהריים.+ מרק חם  גלאט כשר ( בוקר וערב ) אירוח על בסיס חצי פנסיון •

  
  כולל:אינו מחיר החבילה 

  ביטוח נסיעות לחו"ל. •

  
  הערות:

   . מלוןבמתבצעים ובריאות  SPAטיפולי  •

 בהתאם למצב בריאותו של הלקוח.סוגי טיפולים נקבעים על פי המלצת הרופא  •

 ניתן להירשם לטיולים יומיים במלון בהרשמה מראש על בסיס מקום פנוי. •
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   בי וארילטיולים יומיים מקרלו ניתן לצאת

  מריאנבאד, קרלובי וארי ו(גרמניה)  פראג, דרזדן

  יורו לאדם 55עלות טיול כ  -  בפראג ) (סיור הכרות פראג
המרשים והמיסטי של יהודי פראג  מסע לתוך העבר

 ,הכולל את בית הכנסת, פנקס (מוזיאון יד ושם), מייזל
קלאוס, ספרדי, חברת קדישא ובית הקברות היהודי 

היהודית בפראג  ל התפתחות הקהילהנלמד ע.העתיק
שנים ונחווה את חווית ה"גולם מפראג"  1000לאורך 

הכיכרות  במהלך הסיור נחלוף על פני .של המהר"ל
נבקר בעיר העתיקה  .והרחובות המרכזיים של העיר

המבנים ונשמע את סיפורי  והעיר החדשה נלמד על
המהפכה של העם הצ'כי, נלמד על מרכזי הקניות 

 .יופייה האמיתי של פראג את ונגלה הבילוי ומוקדי
  
 

   יורו לאדם 50עלות טיול כ  - דרזדן ( גרמניה ) 
דרזדן, מרכז הבארוק הגרמני, תערובת של 
ארכיטקטורה מדהימה, שכיות חמדה נדירות ואוצרות 
אמנות מהחשובים בעולם. נראה את בית האופרה 
המפואר. נטייל בגני צווינגר, המעוטרים בדמויות 
מהמיתולוגיה היוונית. נמשיך אל עבר יצירת הפסיפס 
בסמטת האצילים, המתארת את "מצעד אצילי 
סאכסוניה". משם נעלה ל"מרפסת של אירופה" 
לתצפית על נהר האלבה והעיר החדשה. נפרד מדרזדן 

  וניסע חזרה לקרלובי וארי
  

  יורו לאדם 40עלות טיול כ  - מריאנסקי ופרנטישקובי לאזנה 
ק"מ  48במערב צ'כיה ביופיו. הוא ממוקם  מקום שני

דרום מערב מקרלובי וארי .המקום מדהים ביופיו הוא 
נראה כמו שמורת טבע שניתן לגור בה .העיר נחשבת 
למקום בילוי האהוב של הגרמנים.יש שם פארקים 
יפים מאוד,מזרקות, קולונדות עתיקות, ומה הכי חשוב 

פת יערות יש שם מי תהום מוגזים מטבעם. העיר מוק
ונקודות תצפית. העיר עצמה יותר קטנה מקרלובי וארי 
אבל ביופי לא מתפשרת. בהמשך נבקר בפרנטישקובי 
לאזנה, אחד משלושה מקומות הכי פופולאריים 
במערב צ'כיה. מה שמיוחד בעיר זה הוא סגנון הבנייה 
שלה, העיר מעוצבת בסגנון אמפיר. שמורות טבע 

  עירוניות ופסלים עתיקים. 
 

 יורו לאדם 30עלות טיול כ  - ד)אקרלובי וארי (קרלסב
 .צבא וחינוך ,הדרכה ורקע על הרפובליקה הצ'כית, פוליטיקה, כלכלה -סיור היכרות בקרלובי וארי 

ל"קולונדות" השונות, נצפה  נסייר יחד לאורך השדרה הראשית, ניכנס למבנים אטרקטיביים במקום
    .'מ 2000בגייזר הנובע מעומק של 
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  הרשמה: ___/____/___ תאריך                טופס הרשמה                                            

  ______מס' הזמנה:____   באותיות דפוס לכתוב באנגלית                     

  
  _  _____/ ____/ ___  לידה ת._____________    : ___________________1 (באנגלית) הנוסע שם

  כפי שמופיע בדרכון)(     

  
  _  _____/ ____/ ___  לידה ת._   ___________: ____________________2 (באנגלית) הנוסע שם

  כפי שמופיע בדרכון)(     

  כתובת : ____________________________ עיר  ____________ מיקוד: ___________
  

  __/  ________________:  נייד /   ___  -  ____________________  בבית  מס' טלפון
                                                                    

  מקום עבודה :    _____________  , תפקיד : _________, אי מייל: _________________________

  ___ ____/ ___/: חזרה ת. ____     ____/ ____/:יציאה ת.   כשר     בקרלובי וארי נופש: היעדשם 

  .   € -דם:____________  מטבע העסקה במחיר החבילה לא

  זוגי   / מיטות נפרדות / יחיד בחדר       :סוג החדר המבוקש

  כן / לא האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו?   לבטח עצמם.  מומלץ: על המטיילים ביטוח נוסעים

   :  באמצעות את היתרה ניתן לשלםם בעת ההרשמה , לאדם תשלו € 500על סך  מקדמה תשלום ראשון

  דנשם תיירות בע"מ". -, "אסיה טרוול  759600/30, מס' חשבון :  804בנק לאומי , סניף :  : העברה בנקאית .  1

  תשלומים ללא ריבית). 3 -(באשראי ניתן ב ויזה / ישראכרט  / דיינרס  :המחאה/ במזומן או באמצעות. 2
  

  _____-- ב הכרטיס  _______  ,  תוקף:____ספרות אחרות בג 3_______  -_________-________-מספר:_______
  

  חתימה:__________________    ________________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:
  

    בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול  זה לפי התנאים המופיעים במסלול הטיול. •

  

     : גמר חשבון
   .הנ"ל ןאל חשבו כםאישור בנקאי על העברה מחשבונ יש לצרף - המחאות או העברות בנקאיות -
  .יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום  יש – ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -
    .)ללא הודעה נוספת(טיול, ה הלפני מועד היציא יתרה תחייב כחודש  -  כרטיס אשראי -

  :/ לאדם תנאי הרשמה ודמי ביטול
  דו). לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצש(לאדם  € 147 ךסעל  תשלום ראשון מקדמה  כוללים דמי רישום וטיפול

  ימי עבודה לפני  היציאה. 45אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה, עד ל 
  מעלות החבילה. 20%דמי ביטול בסך  –ימי עבודה  30ימי עבודה ועד  45 -ביטול הנסיעה, מ 
  .החבילהמעלות  30%יחויב הנוסע  - ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  29 -ביטול הנסיעה, מ 
 מעלות החבילה. 50%יחויב הנוסע  -ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  13 - ביטול הנסיעה  מ

  . במלוא עלות החבילה יחויב הנוסע  –סיעה  שעות לפני הנ 72ביטול הנסיעה  
 חודשים ויותר מיום הנסיעה . 6-על הלקוח והסוכן ובאחריותם לוודא כי הדרכון בתוקף ל

  אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה, ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו.

  

 _________________ ת.ז.:           : _______________               המזמין חתימת הלקוח

  

   נא לצרף צילום דרכון (בתוקף)


