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לעובדי חורףחופשת    

 
גאורגיה -טביליסי   

למהדרין / כשר לילות 4     

 
 

היא מדינה קטנה עם נופים  – המקומי)  בשמה –Sak'art'veloגאורגיה (

פסטוראליים ומפסגות מושלגות; היסטוריה מרתקת ועתיקה, פולקלור צבעוני, 

בשל מיקומה   שורשים יהודיים מרשימים וגם סכסוכים אתניים לא פשוטים. 

פות ארוכות בהיסטוריה צומת תרבותי וגאוגרפי במשך תקוי הייתה האסטרטג

חשוב. ברכס הקווקז שלאורך גבולה הצפוני עברו דרכים מרכזיות. היא "ארץ גיזת 

הזהב", מקום הולדתו של היין, מטבח טעים להפליא ותרבות הכנסת אורחים שלא 

  תפגשו בשום מקום בעולם!
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  Courtyard by Marriott 4* , Tbilisiהמלון:  

  
  

  תיאור המלון:

מהעיר העתיקה של  דקות הליכה 5במרחק  כיכר החרותבלב טיבליסי , בהמלון ממוקם 
., חדר כושר עם סאונהטבליסי וכולל בריכה מקורה  

המלון מציע חדרים מרווחים בסגנון קלאסי עם חלונות אטומים לרעש מהרצפה עד התקרה, 
.קררוויר ומוג אשטיחים מפוארים, טלוויזיה בלוויין, מיז  

  
  

  פרטי הטיסות:
  

 17:15, נחיתה 12:40המראה    MJ302מס' טיסה    טביליסי -ת''א 
  11:15, נחיתה 10:30המראה    MJ301מס' טיסה    ת''א - טביליסי 

  
  :יציאותי אריכת
  

  חזרות             יאותיצ
12/1/2020        16/1/2020  
19/1/2020        23/1/2020  
26/1/2020        30/1/2020  
02/2/2020        06/2/2020  
09/2/2020        13/2/2020  
16/2/2020        20/2/2020  
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23/2/2020        27/2/2020  
01/3/2020        05/3/2020  
08/3/2020        12/3/2020  
15/3/2020        19/3/2020  

  

  מחירים:

  סוג החדר 
  

 מחיר החבילה

 $549  יגולאדם בחדר ז
 $519 )2-12ילד בחדר הורים (

 $529 שלישי בחדר 
 $120           2תינוק עד גיל 

  $719  לאדם בחדר יחיד מחיר
  
  
  
  
  
  
  
  :מחיר כוללה

 בחברת  ת''א –טביליסי  –ישירות ת''א   ותטיסMY WAY  

 4 4 מלוןלילות ב* Tbilisi ourtyard by MarriottC   

 כשרחצי פנסיון  אירוח ע"ב  

 למלון וחזרהת "הברות משדעה. 
  

  :המחיר אינו כולל
  
  .ביטוח רפואי ומטען, הוצאות אישיות 
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  תאריך הרשמה: ___/____/___

                  בטביליסי חופשת חורף – ופס הרשמהט           
  לכתוב באנגלית באותיות דפוס.

  
  _  _____/ ____/ ___  _________    ת.לידה__________: _____________1 (באנגלית)הנוסע  שם

  כפי שמופיע בדרכון)(     
  

  _  ___/ ________/ _.לידה  : ________________________________   ת2 (באנגלית)הנוסע  שם
  כפי שמופיע בדרכון)(     

  _____________@___מייל:____________________מיקוד: _________כתובת מגורים: __
  

  ____________/  _______  /  נייד : __  - פון בבית   ____________________ טל מס'
  

      זוגי / מיטות נפרדות / יחיד בחדר  :סוג החדר המבוקש

                                                             
  _____________  :יציאהת.  כשר ,סיחופשת חורף בטבלי: שם האתר

  

  

     .דולר לאדם: ____________  מטבע העסקה ב מחיר  החבילה

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

  ניתן לשלם באמצעות:  

  רות בע"מ".תיי דנשם - , "אסיה טרוול64140006, מס' חשבון :  811סניף : בנק לאומי ,  : . העברה בנקאית  1

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

  ______-- ___ת אחרות בגב הכרטיס  _____  , תוקף:__ספרו 3_______  -_______- _______- מספר:______

  תימה:__________________ח__ __________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:

 התנאים המופיעים במסלול הטיול. בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול  זה לפי.    
   הנ"ל. ןיש לצרף אישור בנקאי על העברה מחשבונכם אל חשבו -המחאות או העברות בנקאיות -

  .יום לפני היציאה לטיול 30התשלום לסיים את מלוא  יש – ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -

  תנאי הרשמה ודמי ביטול / לאדם:
  ימי עבודה לפני  היציאה. 45רדי החברה, עד ל אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למש

  לאדם.₪  750דמי ביטול בסך  –ימי עבודה  30ימי עבודה ועד  45 -ביטול הנסיעה, מ 
  מעלות החבילה. 30%סע ויב הנויח -ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  29 -ביטול הנסיעה, מ 
  מעלות החבילה. 50%הנוסע יחויב  -ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  13 -ביטול הנסיעה  מ

  .מעלות החבילה יטול מלאיםיחויב הנוסע בדמי ב –שעות לפני הנסיעה   72ביטול הנסיעה  
 על טיסות חלים דמי ביטול מלאים בכל מקרה.

  .חודשים ויותר מיום הנסיעה 6-קף לכון בתוהדר וודא כיעל הלקוח והסוכן ובאחריותם ל
 אים הכללים בדף זה, ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו.אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנ

  _________                          ת.ז.: ___________________חתימת הלקוח המזמין: ________

  איש קשר : ___________________  טל'       _____  שם המשרד המזמין: ______________

  )מיום היציאהחודשים  6 (נא לצרף צילום דרכון בתוקף


