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 אנדרה ריושל הכנר, המלחין והמנצח ההולנדי המפורסם  קונצרטה היהתבברלין ת בביקורנו רגולת הכות

Andre Rieu שיערך ב תזמורתוו- Mercedes-Benz Arena  בערב. 2018באחד בפברואר  

המאוחרות ומאז ועד  80 -מלך הוואלס המודרני", הכנר והמנצח ההולנדי אנדרה ריו, התפרסם בשנות ה"

הקים ריו את התזמורת הראשונה שלו  1978היום הפך לאחד האמנים המצליחים בעולם. בשנת 

"תזמורת יוהן שטראוס", איתה זכה באותה שנה הקים ריו את  .1987במאסטריכט, אשר פעלה עד שנת 

לתהילה ועמה הוא מופיע עד היום. התזמורת מושפעת רבות מלחני שטראוס ואחיו, ומנגנת שלל 

 .התזמורת תוך כדי נגינה על כינור מיצירותיהם. בדומה לאחים לבית שטראוס, גם ריו מנצח על

בקונצרטים כמעט ותמיד קיים ריחוק בין הקהל היושב לבין הנגנים, אבל ריו שם לו למטרה לגשר על 

הפער הזה, לערב כמה שיותר את הקהל ולשלהב אותו. אין כל ספק שהוא עומד במשימתו בהצלחה רבה: 

מכר בינלאומי וכך גם התקליטים הבאים -בהתקליט הראשון שהוא הוציא, "מהולנד באהבה", היה לר

סיבוב ההופעות שלו היה בין  2013אחריו. הכרטיסים להופעותיו בכל רחבי העולם אוזלים במהירות, ובשנת 

סיבובי ההופעות המכניסים והמצליחים בעולם. לטענת ריו, הסיבה להצלחתו היא יכולתו לשחזר עידן  25

, עם אולמות הנשפים המפוארים, השמלות המקושטות והאווירה 19 -וינה של המאה ה -שנעלם מן העולם 

אריך יציאה: ת
31.01.2018 

  חזרהתאריך 
 4.02.2018 :לארץ
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בחינה מהירה של עץ המשפחה של ריו מגלה כי אין פלא שהוא פנה למוזיקה: אביו היה המנצח  .הרומנטית

של לימבורג, ומרבית אחיו ואחיותיו גם הם מוזיקאים  תהסימפוניושל התזמורת  גלייפצישל אופרת 

 .מקצועיים. בביתו הושמעה בעיקר מוזיקה קלאסית, ובילדותו הוא התחנך ככנר וכזמר

 אצלנו זה אחרת
 "תבל ב"קשרי תרבות

 לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר!

במיוחד  הכנו ,בה שכבר ביקרו בברלין וראו את האטרקציות העיקריות המטייליםעבור  

רבדים לא מוכרים תכנית מיוחדת המעמיקה וחושפת  נירית בן יוסף לסיור זה עם

נירית בן בהדרכת ביום  שעות 3-4 -התכנית תתבצע במשך כשל העיר.  ומרתקים

 הברלינאית ולעברה של העיר, תושבת העיר, מומחית לתרבות, להיסטוריה  ,יוסף

 .אודי בן זאב ניהולוב

 כוכבים 4 רמתב במלון מרכזי אירוח 

 שאינם מופיעים בתכניות הטיול הרגילות אתריםביקור ב 

 מהמלון למופע וחזרהכל ההעברות, כולל  

 לבחירה 2-ו 1כרטיסים לקונצרט בקטגוריות לנו משוריינים  

 במשך כל היוםהדואג לפרט ולפרטים  מנהל קבוצה 

 קניות...( גם )ו , מסעדותאתריםלביקור עצמאי ב טיפים והמלצות 

 ת לכל מטיילאישי היאוזנ, הכוללת מערכת שמע קבוצתית 

 ל כלול במחירובמהלך הטיול, הכ (Optionals)אין תשלומים נוספים  

 חבורת מטיילים איכותית ביותר 

 בשביל השקט הכלכלי שלך -לטיול  חיוב כספי רק לאחר הבטחת היציאה 

 :לרישום מוקדם הטבות מיוחדות 

 אירו למטייל 75הנחה בסך  

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 6 

בבדיקות  מאיץ תורליווי אישי של נציג מנתב"ג לטיפול  -ביציאה מהארץ  V.I.Pטיפול  

 אין, בבדיקת תיקי היד ובביקורת הדרכונים-הביטחון, בצ'ק

  חוויה מתרבות אחרת! -" תבל "קשרי תרבות
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 תכנית: ה

 

 ברלין  -תל אביב  31.01.18 ד'יום , 1יום 

 

עם ההגעה לברלין.  UP על-אל עם הצהריים-אחרה ישירה בטיסנמריא 

 ניסע לבית המלון להתארגנות ומנוחה. 

 

 

 

 

 הקונצרט של אנדרה ריו - במוזיאון השטאזי סיור 8.102.1 'היום , 2יום 

מפקדת בניין בהנמצא   (Stasimuseum)זיאבמוזיאון השט נבקרהיום 

. לאומי של גרמניה המזרחית( ןכמשרד לביטחו)אשר שימשה  זיאהשט

שעבור בנייתו הרסו הקומוניסטים בניינים  ,רוב הקומפלקס הענק

רבים, עומד כיום ריק ונטוש. אך בניין המפקדה עצמו הפך למוזיאון 

זי כדי אוהשיטות בהם השתמשו עובדי השט ןזי המציג את האופאהשט

די ארגון לשלוט ולרדוף באזרחי מזרח גרמניה. לצד ביוגרפיות של עוב

מציינות את האזורים בהם חיו ופעלו אנשי המפות של העיר ו הריגול הגדול מוצגות הביוגרפיות של קורבנות

זי. מכשירי הקלטה, מצלמות סודיות וכדומה מציגים את הטכניקה שעמדה לרשותם. מרכז התערוכה אהשט

 .1990שנותר במצבו המקורי מאז  אריך מילקה,הוא ללא ספק משרדו של מפקד הארגון, 

 בשעות הצהריים נחזור למלוננו.

ונהנה מהקונצרט של  Mercedes-Benz Arena -לביחד בערב נצא 

 .ותזמורתו ריו אנדרה

 לאחר הקונצרט, העברה למלון.
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 הרייכסטאג   8.102.2 ו'יום , 3יום 

, 19 -במאה הבניין הפרלמנט הגרמני שנבנה יוקדש לרייכסטאג,  יוםה

מציעה  , בה נבקר,וכיפתו החדשה 1933 -הועלה באש על ידי הנאצים ב

הפרלמנט  על ירית בן יוסףנמ בין היתר, נשמע. מבט פנוראמי על העיר

 הגרמני בתקופת הרייך השני והשלישי.

הביקור ) ,רייכסטאגתוך הבסיור מודרך )באנגלית( ל במידה ויתאפשר נצא

 (.מראשמותנה באישור סופי ובהעברת שמות המשתתפים אך  אולם הפרלמנטכולל גם את 

  8.120.3 שבתיום , 4יום 

 , הנמצאת בכיכר הז'נדרמים:כנסייה הגרמניתבתערוכה הנמצאת נבקר בהיום  

 דרכים עוקפות״ - דרכים טועות - ״דרכים

של העם תערוכה היסטורית חשובה זאת מוצגת על ידי הפרלמנט הגרמני ומתארת את דרך החתחתים 

 הגרמני אל הדמוקרטיה.

. העם הגרמני 1814 -ל 1806יתה בעקבות המהפכה הצרפתית והכיבוש הצרפתי בין יתחילתה של הדרך ה

החל להגדיר את שאיפתו לאיחוד כמדינה אחת. חלום האיחוד והדמוקרטיה התנפץ לרסיסים עם דיכוי 

קמו  1949 שנתכחלק מאביב העמים האירופאי. ב 1848המהפכה של מרץ 

 ,בגרמניה בשל המלחמה הקרה שתי מדינות. במערב דמוקרטיה יציבה

חזר הפרלמנט הגרמני המאוחד  1991 -במזרח דיקטטורה קומוניסטית. בו

 והפדרציה הגרמנית כולה דמוקרטית.  ,לברלין אל בנין הרייכסטאג

מלמדת ה ,(Myth of Germania) "מיתוס גרמניה"ביקור בתערוכת לנמשיך 

  חלם על גרמניה העתידית שלו.היטלר היה רחוק מהמציאות כשמה כעד 

כבר בשנות העשרים תכנן היטלר כאדריכל חובב תכניות אדריכליות עבור ברלין שתהפוך לבירת הרייך 

לאדריכל הראשי של הרייך  אלברט שפרלאחר עלייתו לשלטון מינה את  "גרמניה".השלישי בשם 

השלישי, מסר בידו את התכניות ונתן לו את האור הירוק להתחיל בתכנון ובביצוע. למזלה של העיר ברלין, 

המבצע נשאר רק בשלב התכניות בשל חוסר בכסף. אם הם היו אכן מבצעים את התכנית המגלומנית, הם 

לה. התערוכה "מיתוס גרמניה" מציגה את  היו גורמים לעיר נזק הרבה יותר גדול מאשר המלחמה גרמה

 בנות לאורכו. יהמודל של הציר החדש, צפון דרום, והבניינים החדשים שהיו אמורים לה

 תל אביב -ברלין  - 4.02.18, יום א' 5יום 

  

לשדה התעופה לקראת נצא  יום חופשי להשלמות וסידורים אישיים, ובערב

 טיסתנו ארצה.
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 הערות: 

מציינת נקודות פוקוס בלבד, מהווה תכנית מסגרת וכפופה לשינויים עקב נסיבות משתנות,  טיולהתכנית  .1

ו/או בלתי צפויות שאינן ניתנות לשליטה או לחיזוי. כל שינוי יהיה בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של 

 . טיולצוות ה

ישנם נושאים שאינם בשליטתנו כגון החלוקה לחדרים המתבצעת על ידי בית המלון, או הזמנה מראש של  .2

 מטוסבמקומות ישיבה מראש  הזמיןבמסגרת כרטוס קבוצתי למקומות הישיבה במטוס. ככלל לא ניתן 

 )להבדיל מהזמנות אישיות( או להבטיח חדר מסוים במלון. 

 בקשהאת הלשבת במקום מסוים במטוס, אנא העבירו אלינו ון, או אם חשוב לכם לקבל חדר מסוים במל .3

נחזור . (להלן 7)ראו נא סעיף  חברת התעופהבית המלון ולל ואנו נעבירה מוקדם ככל האפשר, בכתב,

ובית היא של חברת התעופה בטיסה והקצאת החדרים במלון  ישיבההחלטה לגבי מקומות הונדגיש כי ה

 המקומות שביקשתם.ו להבטיח שאכן תקבלו את באפשרותנ ואין המלון בלבד,

 לילות. 4 -ללאדם אירו סה"כ  90ניתן לשדרג לחדר דה לקס בתוספת  .4

 ק"ג.  23המחיר כולל מזוודה אחת לנוסע במשקל עד  .5

בתשלום  'סלטים וכו ,שאר הנוסעים יכולים לקנות כריכים, ללא עלות ארוחהיושבי תיירים פלוס מקבלים  .6

 .במטוס עצמו בלבד

 (.הלוך ושוב )כולל לנוסע $35בתשלום של כרוכה  במחלקת תייריםמראש בחירת מושבים  .7

 סה"כ לנוסע 80$של  בתשלוםכרוכה )אקזיט(  45 שורהבאו  24-27 קדמיות בשורותהזמנת מושב מועדף 

 הלוך ושוב )מושב מועדף במחלקת תיירים הוא מושב הממוקם בשורה ראשונה ו/או במושב הסמוך

 עם מרווח יחסית גדול יותר לרגליים(.  ליציאת חירום

שורות הישיבה בהלוך ושוב ) סה"כ לנוסע 145$הזמנת מושב במחלקת תיירים פלוס כרוכה בתשלום של 

ים בשורות מושבו ארוחה קלה ומגוון משקאותללא עלות יושבי תיירים פלוס מקבלים (. 21-23הראשונות, 

 .מרווח רגליים משופר יבעל הראשונות

שעות לפני ההמראה, ללא עלות, בהתאם  24 -לבחור הושבה בתהליך אונליין צ'ק אין החל מניתן גם 

 לזמינות המושבים.

ברי היוקרה של מועדון הנוסע המתמיד של אל על במעמד טופ פלטינה, פלטינה וזהב זכאים להושבה ח

לבחירתם במחלקת התיירים, על בסיס זמינות המושבים חינם במחלקת תיירים פלוס, מושב מועדף ומושב 

 .חברי מועדון במעמד כסף זכאים להושבה חינם במחלקת התיירים .במטוס במועד בחירת המושב

)למען הסר  בבתי המלוןו/או מיטות זוגיות ו/או אמבטיה ו/או מקלחת  Non-Smokingלא ניתן להבטיח חדרי  .8

 .ספק, בחדר תהיה מקלחת או אמבטיה(

תשלומים ללא ריבית והצמדה וטיפול  6אירו,  75: הנחה בסך 10.1731.עד הטבות מיוחדות לרישום מוקדם  .9

P.I.V בצ'ק אין ובביקורת  בבדיקות הביטחון, מאיץ תורליווי של נציג מנתב"ג לטיפול  - ביציאה מהארץ

 ח"טל                                           הדרכונים.
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 :17.11.5עד לנרשמים הטבה מיוחדת 

 בנתב"ג! V.I.Pטיפול  + תשלומים 6 + אירו הנחה לנוסע 75

 אירו הנחה לנוסע. 30: 6-20.11.17הנחה לנרשמים בין 

 , 1.1.15 -החל מאירו לטיול הראשון  25בסך  נוספתהנחה למטייל מתמיד עם קשרי תרבות תבל: 
 מאז. נוסףאירו לכל טיול  10ועוד  

 ותשלום רישוםנהלי 

 הרשמה:
 , 4425038כפר סבא, מיקוד  74באמצעות טופס הרשמה בלבד בפקס, בדוא"ל, בדואר: רחוב ויצמן  טיולהרישום ל

 tarbut.co.il-dialog@k, דואר אלקטרוני: 7428885-09פקס. , 6888-211-072.  טל' קשרי תרבות תבלאו במשרדי 

 . כמפורט בטופס הרישום הסדרי תשלום:
במשרדי "קשרי תרבות  בכתבתכנס לתוקף מרגע התקבלה  מכל סיבה היא,הודעת הביטול, ** אפשרות ביטול:

הם אינם ניתנים . מאחר ודמי הביטול מחושבים ע"פ הסכמים עם ספקים שונים, )יש לוודא קבלת ההודעה(תבל" 
 .לשינוי

 למטייל דמי רישום וטיפולאירו  100ימי עבודה לפני היציאה, לא ישולמו דמי ביטול, למעט  31במקרה של ביטול עד  •

, ואז )כגון: כרטיסים למופעים( כורטסו טיסות כלשהן, או נקנו שירותים נוספים אלא אם ,)שלא יוחזרו בשום מקרה(

 .רישום והטיפוליתווסף המחיר בפועל לדמי ה

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 35%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  30 -20המבטל בין מטייל  •

 למטייל כפיצוי מוסכם מראש. 55%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  19 -14מטייל המבטל בין  •

 יצוי מוסכם מראש.למטייל כפ 70%ימי עבודה לפני היציאה, ישלם לחברה סך של  13 -07מטייל המבטל בין  •

 ימי עבודה לפני היציאה, או במהלך הטיול, ישלם המטייל את מלוא מחיר הטיול. 6 -במקרה של ביטול החל מ  •
 טל"ח         .טיילים משלמיםמ 15מותנית במינימום  טיוליציאת הה', שאינם ימי חג או ערב חג.   -ימים א' ימי עבודה: 

 טוליהכוללת אפשרות ב, במקביל להרשמהטוח יהגבוהים אנו ממליצים להוציא פוליסת ב להביטובשל דמי ** 

פוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה יש לוודא ש .רישום

, יתאים לכם פוליסת יואל זיו, שמנהלה, "זיו פתרונות חכמים בביטוח"סוכנות הביטוח אנו ממליצים  ראשונה.

 למטיילי קשרי תרבות תבלנסיעות לחו"ל בהתאמה אישית ובמחיר הטוב ביותר. הפוליסה אטרקטיבית ומיוחדת 

מייצוג וליווי אישי מול חברות הביטוח בעת  ותיהנ. כך לכל גיל ובכל מצב רפואייום מראש  180ומאפשרת ביטוח 

 נו זאת בטופס הרישום. אירוע בחו"ל ובחזרה לארץ. למעוניינים, נא ציי

 tarbut.co.il-dialog@k , 5742888-09פקס.  , 2116888-072טל':              

  :המחיר כולל

 UP אל עלעם ישירות אחה"צ טיסות   טיסה:   

   כוכבים 4 ברמת  Leonardoמלון  לינה:    

 ארוחות בוקר מלאות, מלבד היום הראשון  :כלכלה 

  .הסעות על פי התכנית  תחבורה:

מסגל ההדרכה של  ברלין תושבת מדריכה  הדרכה: 

 .ומנהל קבוצה "קשרי תרבות תבל"

 בארץ מפגש הכנה -

 מערכת שמע קבוצתית הכוללת אוזניות אישיות - -

     אתרים שבתכניתל דמי כניסה - -

                   לפי התכניתהעברות והסעות  - -

 הטיול ולמדריכת המקומיים שירותהנותני ל תשר - -

 לינה בבית המלוןהעבור מס עירוני  - -

 אירו,  75הנחה בסך  - 5.11.17עד לנרשמים  -

  ביציאה .V.I.Pתשלומים ללא ריבית והצמדה וטיפול  6          -

 .מהארץ          -

 :המחיר אינו כולל

 אירו 160תוספת לאדם בחדר ליחיד בסך  -

 מיסי נמל, דלק ובטחון כפי שיקבע בסמוך ליציאה  -

 (דולר 80 -: כ10.1722. -נכון ל) 

 אירו 90 של מחיר בתוספת דלקס לחדר לשדרג ניתן - 

 )לכל ארבעת הלילות( לאדםסה"כ 

 ארוחות שאינן מפורטות בתכנית    -

 כרטיסים למופע של אנדרה ריו )לבחירה( -

 הוצאות בעלות אופי אישי:   -

 , טלפון בידור וכו'(ה)כביסה, שתיי  

 סוף    כל מס ו/או היטל שאינם כלולים במחיר הכולל של  -

  השבוע  

 הכוללהוצאות שאינן מפורטות במחיר  -

 שינויים בתעריפי הטיסות, שירותי הקרקע ומיסי נמל -

מומלץ גם להוסיף ביטוח . (חובהביטוח בריאות ומטען ) -

הטסה רפואית ולוודא את הכסוי במקרה של ביטול 

)החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל או 

 .(הטיוללחפציו במהלך 

 אירו לאדם בחדר זוגי  1095עלות החוויה:   

 

 . ושרותי התיירות השונים בארץ היעד, המיסים המחיר כפוף לשינויים במחירי הטיסות. 1: ותהער

 הבטחת מקום למקדימים הרשמתם.  טל"ח -. לאור מגבלה במספר המקומות בטיסה 2           

mailto:dialog@k-tarbut.co.il
mailto:dialog@k-tarbut.co.il
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 הקונצרטנספח  -אנדרה ריו בברלין 

 

  אנדרה ריו קונצרט

1.02.18 

 

  

 (9 עמוד 2קטגוריה , 8עמוד  1קטגוריה ) .בהמשך מפת האולם* ראו נא את  

 

 

  מחיר קטגוריה מס' כרטיסים מופע תאריך 

    קונצרט אנדרה ריו 1.02.18

  סה"כ לתשלום:

 

 שם: __________________________________

 תאריך: _______________________________

 חתימה: _______________________________

 הערות

 בכל קטגוריה, לכל אירוע. כרגעהשמורים לנו  הכרטיסיםמופיעים כמויות  בטבלה לעיל .1

 בשיטת כל הקודם זוכה!בחירת הקטגוריות,  .2

 לאחר הזמנת הכרטיסים, לא ניתן לבטלם או לשנותם! .3

בעמודים הבאים מסומנים בכל קטגוריה המושבים שביקשנו להקצות עבור מטיילינו  .4

 בעיגול, אך איננו יכולים להתחייב שאכן בפועל אלו המקומות שיינתנו. 

 8עמוד  ו נארא 1קטגוריה 

 9עמוד  ו נארא 2קטגוריה 

 

 

  

 קטגוריה 
מס' 

 כרטיסים 
 מחיר

CAT. 1  15  €110  

CAT. 2  15 € 95  
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André Rieu live at the Mercedes-Benz Arena Berlin 

Thursday,  1.02.2018 at 20:00  
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  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 פרטים אישיים - 2018 ומוסיקה בברלין תרבות לסופשבוע הרשמהטופס 
 19.10.2017, 1נספח לתוכנית מס' 

 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 ___________________מספר דרכון: _________

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 טלפון נייד: _____________________________

 לא          כן נא להשתמש במס' זה לתג המזוודה 

 תיירים פלוס/  מועדף בר / חלון / מע: מושב בטיסהבקשה ל

 __________________ אל על: בחברת מס' נוסע מתמיד

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: שם מלא

_____________________________ First Name: 

Surname:________________________________ 

 _____________________דרכון: _______ מספר

 _________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 טלפון נייד: _____________________________

 לא          כן נא להשתמש במס' זה לתג המזוודה 

 פלוס/ תיירים  מועדף  : חלון / מעבר /בטיסה מושבבקשה ל

  _____________על: ___-אל מס' נוסע מתמיד בחברת

  סה"כ לאדם הלוך וחזור דולר 35 בעלותהושבה רגילה כרוכה 

 דולר לאדם הלוך חזור 80אקזיט( כרוכה בעלות  45או שורה  24-27הושבה במושב מועדף )שורות  

 ר זודולר לאדם הלוך ח 145כרוכה בעלות ( 21-23הושבה במחלקת תיירים פלוס )

________________________________________________________________________________ 

לא         כן    יום מראש(:   180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי. תקף  הצעהעם  יאני רוצה שיפנו אלי

 ____________קוד: ___כתובת: _________________________________ עיר: ___________________ מי

,          __________________פקס: __________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 . ____________________,  _________________________  טלפונים:___שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ________________________________ אחר:  אינטרנט   חברים  ניוזלטר    ?הטיולנודע לך על כיצד 

 הערות:

 .ובבית המלון, בטיסות טיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו יש לוודא שהדרכון בתוקף לפ .2

על שרותי התעופה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות הישיבה במטוס  אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .3

 )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן לקבל במשרדי  טיול. תכנית הטיולת התנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכני .4

 tarbut.co.il-http://www.kהחברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .הטיול, לרבות סעיף דמי הביטולתכנית  ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .5

  tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:   לאחר המילוי וצילום הדרכון , הזמנת המופעיםהעמודים 2את נא לשלוח  .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 

http://www.k-tarbut.co.il/
mailto:dialog@k-tarbut.co.il


 

 

  4425038, כפר סבא, מיקוד: 74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 09-7428885פקס:         072-211-6888טלפון: 

 

 2עמוד 

 כספים - 2017ומוסיקה בברלין תרבות  לסופשבוע הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  1095 €          הסכום לתשלום:

 (5.11.17 עד - 75 €)  ___  €   הנחת רישום מוקדם: 

 (20.11.17-6 - 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

   (160 €_____+ ) €   : בחדר תוספת ליחיד

  אירו  _______                   : 1סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלק)לא כולל מיסי נמל

 (1+2מטייל ) אירו    : __________לחיוב סה"כ

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי  1095 €           הסכום לתשלום:

 (5.11.17 עד -75 €)  ___  €   ום מוקדם: הנחת ריש

 (20.11.17-6 – 30 €)  ___  €  הנחת רישום מוקדם:  

 *(*)  -_ __  €   הנחת מטייל מתמיד: 

 שם שותף/ה לחדר: _______________________

 אירו_______                     : 2סה"כ מטייל 

 סמוך לנסיעה(ובטחון כפי שייקבעו ב , דלק )לא כולל מיסי נמל

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  ת/לא מעוניין   

בקשות מיוחדות: ___________________________

  למטיילים מתמידים בחו"ל עם "קשרי תרבות תבל"  ..151.1אחרי מטייל מתמיד: מי שנסע אתנו לטיול אחד  **

נא לציין את הטיולים אירו לכל טיול נוסף מאז.  10וד אירו עבור הטיול הראשון אחרי תאריך זה, וע 25הנחה בסך 

 _________________________________________________________________________ בהם השתתפת:

 לבחירתך: תשלום מסלולי

 ".לביטחון בלבד. לבוחרים במסלול המזומן יש למלא את פרטי האשראי ולציין: "בכרטיס אשראיאו , במזומן

 :אשלם

 וקביםעוהיתרה בשני תשלומים חודשיים  ,בהרשמה לאדם € 400 שלראשון תשלום  )שטרות( במזומן.** 

 ___ :מס. כרטיס: ______________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,______-__________-__________-   ,___________

   ______ספרות אחרונות בגב הכרטיס: __ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

 אמריקן אקספרס(לא מכבדים  .החיוב בכרטיס אשראי ישראלי בלבד)

 להוסיף תשלומים בתוספת תשלום(. ניתן. 5.11.17 עדלנרשמים  ללא ריבית והצמדה תשלומים 6)מים תשלו_____  ב:

שאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול , החברה רמכל סיבה שהיאבמידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, 

 המופיע בתכנית הטיול.

  גמר חשבון עד למפגש הקבוצה לפני היציאה.**

 טל"ח               . הראשון החיובביום )מכירה( של בנק מזרחי גבוה  העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער 

 

 בפועלבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלרישום חתום  על סמך טופס אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

יש לוודא קבלת אישור  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן

 .ירשם ולא יטופלילא טופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק:רישום! 

למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות העלולות להפריע  אינו מתאיםאך אינו קשה, הטיול 

 בית המלון.ללמטייל במהלך הטיול, ימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו 

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 ____________________________________  תאריך: ________________  חתימה: ____: ____2שם נוסע 

 tarbut.co.il-dialog@kאו  7428885-09לפקס:   וצילום הדרכון , הזמנת המופעיםהעמודים 2את נא לשלוח 
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