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20.4.2016 

 (208)קבוצה  2016 אוגוסט- משגבמסע פולין קבוצת הורי תיכון 

 לילות( 6ימים  6) 31.8.2016-25

 

 השירותים המוצעים:

ק"ג לכל נוסע  23)כולל מזוודה במשקל עד  WIZZ AIRטיסות סדירות של חברת התעופה  ●

 ללא כלכלה בטיסה(:
o  00:40נחיתה  21:50בשעה  25.8.2016המראה לוורשה 
o    21:00נחיתה   16:20בשעה   31.8.2016חזרה  מקטוביץ 

 

 :מלונות  ברמת תיירות טובה כולל ארוחת בוקר ●
o 2 לילה וורשה 
o 2  לובלין/סנדומייש'-גליציה 
o 2 לילות קרקוב 

 מדריך ישראלי מומחה לפולין כולל שכרו )לא כולל טיפ( ●
 מלווה חברתית כולל שכרה ●
 הקבוצהאוטובוס צמוד כולל נהג בהתאם לגודל  ●
 טיפים לנותני השירות בפולין )נהג, מלצרים, מדריכים מקומיים( ●
 כניסה לכל האתרים המופיעים בתוכנית  ●
 ארוחות ערב חמות במלון/מסעדה 5 ●
 ארוחת צהריים ארוזות 3 ●
 בקבוק מים מינרליים אחד ליום לנוסע  ●
 מערכת שמע לכל נוסע ●
 חולצת משלחת קצרה ●
 ערב פולקלור ●
 מפגש הכרות בשעות אחה"צ ●

 שואהיום הכנה במכון  ●
 חוברת מסע לקראת היציאה ●
 אלבום סיכום מסע ●
 מפגש סיכום מסע עד חודש מיום החזרה מהמסע ●
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 נוסעים(: 22מסע לאדם בחדר זוגי )מינימום לקבוצה המחיר 

 חדר זוגשקלים חדשים לאדם ב 6,800 -נוסעים   22-25 ●

 שקלים חדשים לאדם בחדר זוגי 6,400  -נוסעים   26 -מ החל ●
 

 שקלים חדשים. 990ר יחיד וספת לנוסע בחדת
 

 דיניות  תשלומים:מ
 ארבעה תשלומים שווים ללא ריביתעד  ●
 

 המחיר אינו כולל:
 מיסים והיטלים אשר אינם ידועים ביום שליחת ההצעה ●
 ביטוח נוסעים לחו"ל ●
 כל הוצאה או הטבה נוספת שאינה כלולה בסעיף המחיר כולל ●

 
 הערות:

 לשעות הטיסה המדויקותאינה אחראית  דוביק טורס ●

 המחירים הנ"ל כוללים את המע"מ נכון ליום הפקת ההצעה ●

 בלבד ואינו ניתן להעברה 2016 אוגוסט משגבהינו לקבוצת הורי תיכון  המחיר ●
 

 מדיניות ביטולים:
הצעה זו כפופה לחוק ביטול עסקאות מכר מרחוק בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה  ●

שקלים חדשים  100מעלות ההזמנה או  5%יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 

 .לצרכן , לפי הנמוך מבניהם
 יום יחולו דמי ביטול על המזמין כדלהלן: 14במקרה של ביטול הזמנה לאחר  ●

 דמי ביטול מסך העסקה 30%:  16.7.5-ד הביטול ע

 דמי ביטול מסך העסקה 50%: 6.8.16 -ועד ה 16.7.6ביטול מיום 

 דמי ביטול מסך העסקה 100%: 7.8.16-ביטול החל מה
 

 בברכה

 דוביק פרידליך
 דוביק טורס

 
 

 ט.ל.ח.
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