
 

 09-7428885פקס:   072-211-6888פון: טל     4425038: מיקוד סבא,ר , כפ74ויצמן רח'     בע"מתבל קשרי תרבות 

 נוף הגליל  רמדהמלון ב יורקניו  -לונדון נופש תרבות ו לסמינר טופס הרשמה

 אישיים פרטים  - 1 משתתף 

 _____ _____________________________: פרטישם 

   ________שם משפחה: ________________________

 ________________ __טלפון נייד: _______________

 ___________________________: יום הולדת אריך ת 

 אישיים פרטים  - 2 ף תת מש 

 __________________________ ______ :פרטישם 

 _____________________________: _ם משפחה ש

 _____טלפון נייד: __________________________

הולדת תאריך   _________________________:  יום 

 _______________ מיקוד: ___________________עיר: ______ ________כתובת: ___________________

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

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 
 

 : לםאש

   ___ מסוג:  כרטיס אשראי  __________ ____ באמצעות  כרטיס:  מס.   ,______-__________-__________- ________ ,___    

    _ס: ____ יט רהכ  ספרות אחרונות בגב 3.  _______________________ ת.ז: _____ הכרטיס: __בעל   _, שם__ _ /____תוקף:  

 תשלומים(   6)ניתן עד מים תשלו___ ____  ב:             ריקן אקספרס(מאלא מכבדים  בלבד,  ליישראאשראי רטיס וב בכהחי)

שראי על פי רה רשאית לחייב את כרטיס האשהיא, החב מכל סיבהמיוזמתי,  הנופשהתרבות וסמינר  במידה ואבטל את 

 טל"ח                                                                                        .הנופשבות ור התינר סמכנית וסעיף דמי הביטול המופיע בת

 הערות:

הנ"ל   .1 פנסיוןלילו  2כולל  המחיר  בחצי  צ  ,אחה"צ  חמישיבאפה  וכנקפה  ,  ת  קרה  קפה    ,בתבשים  יהרוארוחת  ושתיה 

 . עים וההרצאותוכן את כל המופ"מ עמ, יבמשך ההרצאות ביום שיש

, לרבות תנאי נופשהתרבות והסמינר    תבתוכנייעים  העסקה כפי שמופטי  ת פרת א/שרתי על טופס זה אני מאבחתימ .2

 . co.iltarbut-http://www.k.באתר האינטרנט:    םיכפי שמופיע, התשלום והביטול

.  בות תבלתר  קשרי ב  בלתקשה על סמך טופס רישום חתום    אך ורקהבטחת המקום תעשה    יש לחתום בתחתית הדף.  .3

אלי  אישור ישלח  הטופס  קבלת  הודעת  על  במייל,  יש    SMSכם  אישור  התקבל  ולא  במידה  פקס.  במייל:   לפנותאו 

 .iltarbut.co-log@kdia  :6888-211-072או בטלפון . 
 

 _______________מה: ______  חתי______: ____________________  תאריך: _____1 תףמשתשם  

 _______________: ____________________  תאריך: _____________  חתימה: ____2 משתתףשם  

 לאחר המילוי  ההרשמה טופסאת וח נא לשל

 7428885-09  קס: לפ ו א  3337721-405ואטסאפ: לו או tarbut.co.il-dialog@k אימייל ל

  : נא סמנו בחירתכם מחיר 

  זוג ל קלאסי חדר   ₪  4695
  (19.08.21 תאריךל  לנרשמים ברישום מוקדם )עד זוגקלאסי ל חדר   ₪  4190
  ( לנרשמים ברישום מוקדם)עם נוף לעיר העתיקה   זוגקלאסי ל חדר     ₪ 4290

2695  ₪ 
 ברישום מוקדם   יחיד בחדר זוגיחדר קלאסי ל

 (19.08.21 לתאריך ד)ע 
 

  ( צרפתית   מרפסת ) לזוג   Superiorחדר    ₪ 4390
  )מרפסת עם פינת ישיבה( לזוג  Deluxe חדר ₪  4490
  לזוג עם נוף לעיר העתיקה )מרפסת עם פינת ישיבה(  Deluxe חדר ₪  4590
  סוויטת ג'וניור לזוג  ₪  4790
  לזוג  Executive סוויטת  ₪  5990
    ה ע ההג   טרום ופינוק שלווה , רוגע של נוסף ילה לל  (חדרל )תוספת    ₪ 990
150 ₪   

 ( לאדםנו יה)המחיר 
  למלון וחזרה. )מחיר לנוסע( הסעה מת"א 

  סה"כ    ₪_ _____________   
  רדותת נפמיטו שה לקב
  חדר ליד:  בקש  א

http://www.k-tarbut.co.il/
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