
  הסכ� הצטרפות לטיול מאורג�
:       קוד הטיול                  סדנת צילו� בצפו� איטליה       :ש� הטיול
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: תארי� יציאה
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: תארי� חזרה
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�2נוסע  �1נוסע    
  

ש� משפחה בלועזית כמו בדרכו�

ש� פרטי בלועזית כמו בדרכו�

ש� משפחה בעברית

ש� פרטי בעברית

נ/ ז  נ/ ז  מי�

תארי� לידה

 זהות תעודת' מס

מספר דרכו�

תוק� דרכו�

כתובת מגורי�

ל"דוא

נייד/    טלפו� בבית   

צמחוני/ רגיל  צמחוני/ רגיל     בטיול  /   אוכל בטיסה

נוסע מתמיד' מס

מספר כרטיס אשראי

/ / סוג כרטיס  /   תוק� כרטיס אשראי 

מיטות נפרדות/ יחיד / זוגי   מיטות נפרדות/ יחיד / זוגי      סוג החדר

��

:'דוקט מס �

:סוכ� סולו מטפל �

  :עלות הטיול

  יורו 1499
  לאד� בחדר זוגי

���יורו 249תוספת סינגל 
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פקס או , אר ישראלדו, ל"ת בחתימתי לשלוח לי בדוא/ הריני מאשר*

���
דבר ,  וכל אמצעי תקשורת ישירה אלקטרונית

 ידוע לי כי רכישת טיול הינה בכפו� לתנאי ההתקשרות בחוברת *ב "פ תיקו� לחוק התקשרות תשמ"פרסומת ושיווק ע
 ת בחתימתי את הפרטי� ואת חיוב כרטיס האשראי/ הנני מאשר *.2013מ "הטיולי� המאורגני� של סולו איטליה בע

.הרשומי� לעיל

  מ"סולו איטליה בע
�  6753131(03: טל, 52461ג "ר, 32ביאליק ' רח�� !�"!�!�#$��$�%%%

  

�_____________________: חתימת הנוסע   03%6753146: פקס להחזרה' מס

):מרגע הרישו�(דמי ביטול 
 יורו50עד חודש לפני היציאה       

  30% ימי עבודה          30(14בי� 
  50% ימי עבודה            13(7בי� 
    80%   ימי עבודה            6(3בי� 

  עבודה ימי 3 (פחות מ
  100%        ועד ליציאה

דמי ביטול יחושבו מעלותו מלאה של 
  הטיול

�

  )נא הק, בעיגול(אפשרות תשלו� 
, 962961' העברה בנקאית לחשבו�  מס.) 1

: ג לפקודות " ר41סני� , )31(הבינלאומי 
  "סולו  איטליה"
כרטיס ' מס(תשלו� במזומ� במשרדנו .) 2

  ).אשראי לעירבו� בלבד
 תשלומי� שווי� 3 –כרטיס אשראי ב .) 3

. 1.9.13 ( ו1.8, 1.7 ( החל מללא ריבית
והמחאות גבוה החיוב לפי שער ההעברות 

 1% בתוספת של  ביו� התשלו� בפועל
  .לעסקה

מומחי� לאר- המג, המ "סולו איטליה בע �� Arrivederci –תודה  ו  
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