אידיאל טורס

IDEAL TOURS LTD.

בע"מ

בס"ד

נא להחזיר טופס זה לווצאפ  0544602044או לדוא"ל goski@idealtours.co.il

טופס הרשמה לחופשת סקי
Hotel ZARA**** / Bansko
תאריך יציאה מבוקש) :נא לסמן באופן ברור(

□21-25.2.21

□ 28.2-4.3.21

□14-18.3.21

□ 7-11.3.21

מחיר מבצע :החל מ  730יורו לאדם בחדר זוגי
אני מבקש לרשום _________ משתתפים ולהלן הפרטים:
שם משפחה
בלועזית
כפי שמופיע בדרכון

שם פרטי
בלועזית
כפי שמופיע בדרכון

זכר  /תאריך מספר
דרכון*
נקבה לידה

רמת
סקי

רמת
סנובורד

סקי
פאס
*

:

.1
.2
.3
.4
.5
*שימו לב תוקף הדרכון חייב להיות מינימום  6חודשים מיום חזרה לארץ
כתובת____________________________________________________________________:
_________________________
דוא"ל
_________________________
פלאפון
הערות ובקשות מיוחדות להזמנה ________________________________

מספר כרטיס אשראי __________________________________________ :סוג הכרטיס__________:
בחיוב כרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס יש תוספת .

שלוש ספרות בגב הכרטיס________ :תוקף __________ :מס' ת"ז_________________ :
 ביטול כלשהוא יתקבל בכתב בלבד )במייל או בפקס(ביטולים:
דמי ביטול מלאים מרגע ביצוע ההזמנה )בכפוף לחוק הגנת הצרכן( זהו מבצע מאוד מיוחד ולכן תנאי הביטול נוקשים .ניתן לרכוש ביטוח
ביטול נסיעה .מחיר המבצע הוא מחיר מיוחד ,המוחרג בחוק הגנת הצרכן .לקוח שרוצה אפשרות ביטול ,יש לבקש טופס עם מחיר רגיל ותנאי
ביטול.
תנאי הרישום כפי שמופיע באתר האינטרנט של אידיאל טורס http://www.idealtours.co.il/he/terms/

הנחיות קורונה Covid-19
כל התיירים חייבים לבצע בדיקת  COVID-19 PCRלפני ההגעה לבולגריה ,לא יותר מ 72-שעות לפני שעת
●
ההמראה ,במרכז בדיקה בישראל המוכר באופן רשמי .ניתן לבצע את בדיקת הקורנה גם בשדה התעופה .יש להזמין תור
לבדיקה באתר www.check2fly.co.il
יש להציג את תוצאת בדיקת ה PCR-השלילית המודפסת עם ההגעה לבולגריה האישור חייב להיות באנגלית .אין
●
להציג אישורים בכתב יד.
ביטוח רפואי
–חובה לרכוש ביטוח :בריאות.מטען סקי קורונה .ביטול ).אנו ממליצים על חברת פספורט(.
* נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה 24-באישור רפואי בשפה האנגלית.
תאריך __________________ חתימה ________________________ ט.ל.ח
המחירים כפופים לשינויי שערי החליפין ומחירי חברות התעופה.
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החבילה מראשון עד חמישי כוללת ) :מחיר החבילה מותנה בזמינות ומחירי הטיסות(
● טיסות  -טיסה ישירה לסופיה )המחיר כולל מיסי נמל ותיק יד  8ק"ג(  -טיסה ישירה אורכת כ  3שעות.
מקומות ישיבה ניתן לקבל בצ'ק אין .אין אוכל ושתיה בטיסה לסופיה.
● העברות משדה התעופה למלון וחזרה  -כשעתיים וחצי נסיעה תלוי במזג האויר
● לינה  4לילות במלון  4כוכבים האיכותי ZARA
חצי פנסיון  -הכולל ארוחת בוקר ארוחת ערב וכריכים לצהרים  -מבושל במטבח הכשר של המלון
● סקי פס ל  3ימים – שני ,שלישי ורביעי
● ציוד סקי  -מגלשיים נעלים ומקלות .אפשר לשדרג לסנובורד )נעליים ומגלש( בתוספת תשלום -את הציוד
ניתן לשכור ביום שני בבוקר ,ניתן לשלם 10יורו לאדם ולקבל את הציוד ביום ראשון בערב
● הסעות מהמלון לתחנת הרכבל בבוקר ואחרי הצהרים  -כל רבע שעה  -השירות ללא עלות
● המחיר אינו כולל דמי שירות  2 -יורו לאדם ליום לצוות המטבח וטיפ לנציג  -ישולם על ידי הלקוחות ישירות
לצוות ביום ההגעה.

מלון זארה****ZARA :
נמצא בעיירת הסקי בנסקו
מלון  4כוכבים כולל בריכה פנימית וג'קוזי  -המלון במרחק של קילומטר ממעליות הסקי ויש למלון הסעה בבוקר
ואחרי הצהריים כל רבע שעה
חדרים עד  3מבוגרים בחדר או זוג ושני ילדים
מחיר ילד עד גיל  6בחדר עם  2מבוגרים  530:יורו )הילד יקבל את הסקי פס באתר הסקי(
מחיר ילד מגיל  6-12בחדר עם  2מבוגרים  670 :יורו
תינוק עד גיל  160 : 2יורו
ניתן לשדרג לסוויטה )חדר שינה וסלון( בתוספת תשלום .בסוויטה לא ניתן לממש הנחות שלישי בחדר או הנחות
ילדים.
תוספת ליחיד בחדר ) -חדר שישן בו רק אדם אחד יקר יותר(  100יורו
הנחה למבוגר שלישי בחדר  35 -יורו .מבוגר שלישי ישן על מיטה מתקפלת  -לא מומלץ למבוגר ,מומלץ לקחת חדר
נוסף.
אינטרנט  -יש  WIFIחינם במלון

ארוחות  -חצי פנסיון:
הארוחות מבושלת במלון בפיקוח משגיח כשרות צמוד.
בכשרות מהדרין של הרב נחמיה רוטנברג שליט"א .חדר אוכל נפרד לקבוצה.
זמני הארוחות:
ארוחת בוקר 7:30-9:00-
ארוחת ערב 19:30-21:00-

סקי פס וציוד
סקי פס ) -הכרטיס שמאפשר עליה ברכבלים(  3ימים שני ,שלישי ורביעי ,ניתן לרכוש סקי פס וציוד ליום חמישי
בתוספת  45יורו ברכישה לפחות שבועיים מראש.
ציוד סקי  -נעליים מקלות ומגלשיים כלול במחיר )לאחר הרכישה לא ניתן לקבל זיכוי על חבילת הסקי בגין ימים לא
מנוצלים או אי שימוש( האחריות על החזרת ציוד הסקי בשלמותו מוטלת על הלקוח בלבד.
יש להצטייד בחליפת סקי מהארץ  -לא כלול במחיר) .ניתן להשכיר בחנות ההשכרה 5 :יורו ליום למכנסיים 5 ,יורו
ליום למעיל(
תוספת לציוד סנובורד 49 -יורו
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חנות ההשכרה ליד הרכבל וניתן להשאיר כל יום את הציוד בחנות ההשכרה למעט מגפי הסקי.
הסעות יוצאות כל רבע שעה מהמלון לרכבל החל משעה  8:30עד  9:30בבוקר וחזרה למלון מ  15:30עד 17:00
אחה"צ.
לא ניתן לבטל הדרכות/ציוד/סקי פס לאחר שהוזמנו.

הדרכת סקי:
הדרכה קבוצתית:
 4שעות כל יום גלישה )משעה  10:00עד  12:00ו  13:00:עד 15:00
הדרכה קבוצתית לשלושה ימים  -שני  ,שלישי ורביעי  35 -יורו לאדם
הדרכה קבוצתית לארבעה ימים  -שני עד חמישי  45 -יורו לאדם
הדרכת סנובורד שעתיים בלבד כל בוקר ) 3ימי הדרכה ,לא ניתן להוסיף הדרכה ביום הרביעי ,גם בתוספת תשלום(בעלות של  79יורו .
שיעורי סקי מגיל  7ומעלהשיעורי סנובורד מגיל  12ומעלהההדרכה באנגלית/רוסית  -לפי בחירת הלקוח .קבוצות לפי רמה ,האתר מחלק לפי רמה ביום הראשון .קבוצות של כ
 15אנשים.
הדרכה פרטית:
אדם אחד למשך שעתיים  85 -יורו
 2אנשים למשך שעתיים  115 -יורו
ניתן להזמין שעה אחת בחישוב של  50יורו לאדם אחד או  60יורו ל  2אנשים.
לא ניתן להזמין בטווח זמן של פחות מ  3שבועות לפני השיעור הראשון.

בית כנסת ותפילות
במלון חדר לתפילה ויש גם ספר תורה  -מן הסתם יהיה מנין אך אנו לא יכולים להתחייב.
שעת תפילת שחרית בשעה 7:00

אטרקציות נוספות
קניות ,קזינו ,יש אופנוע שלג אחרי הצהריים ,יש ערב דייג

שימו לב באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על
טופס ההזמנה .מובהר כי בגין שינוי שם או עדכון איות יישא המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי ,לפי חוקי
הספק.
•

שימו לב תוקף הדרכון חייב להיות מינימום  6חודשים מיום חזרה לארץ

ט.ל.ח
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