
 

 

 כלליות הערות
 

*הטיול המוצע הינו בתנאים המפורטים במסמך זה והרשמתו/השתתפותו של נוסע בטיול מהווה את 
הטיול פתוח להרשמה לקהל הרחב. המארגנים אינם מתחייבים להתאמת    הסכמתו לתנאים המפורטים.

 גיל, כישורים מצב בריאותי של המשתתפים או כל התאמה אחרת.
 

, מים במשך FBגם המחיר )למעט הטיסה!(:  לינת מטייל בחדר זוגי, אירוח מלא   -כל  *מפרט הטיול כולל ה
כל היום;  רכב לארבעה מטיילים, דלק, כל הביטוחים הנדרשים; כל הטיולים, האתרים והפעילויות 

 שבתכנית.
 

       . : כרטיס, מושב, כבודה, היטלים, מיסים, דלק;  שינוי/ביטול הכרטיסטיסהכולל:  אינו*המחיר 
               רפואי ומטען; -ביטוח אישי  קניות, שתייה;   - הוצאות אישיות בחו"ל  נסיעה בארץ לנתב"ג; 

 תשר למדריך / מלווה ישראלי. 
מחיר הטיסה לא נכלל, במגמה שמחיר הטיול יהיה קבוע.   מחיר הטיסה משתנה מיום ליום במשך *

כלל עולה לקראת -מקדים לרכוש יהנה ממחיר מוזל, שבדרךהשנה ותלוי בביקוש ובגורמים שונים.  ה
הטיסות,  באפשרותו לרכוש כרטיס טיסה -הטיסה. בעת ההרשמה לטיול, המטייל יקבל את לוח

 באמצעות החברה, או בכוחות עצמו:  אצל סוכן נסיעות / באינטרנט.
 

ותנה באישור מקומות בבתי *המחיר המוצע הינו למלונות בדרגת תיירות טובה לפי רשימת בתי המלון, מ
 המלון.

 
*באם אחד או יותר מהמטיילים ירצו לחרוג ממסגרת לוח הזמנים של הטיול יחוייבו החורגים בתוספת 

 כספית. תוספת ליחיד תיגבה ותשולם מראש.
 

 דפים ריקים.   2*דרכון חייב להיות בתוקף של מינימום חצי שנה לאחר תאריך החזרה לארץ; 
 ישראלי ובינ"ל,  מינימום ותק וגיל כנדרש בחו"ל.  -שיונות נהיגה בתוקף חובה להצטייד בר

 כן, כרטיס אשראי בינ"ל בתוקף + מספר סודי  )נדרש בעת השכרת רכב(.-כמו
 

* המארגנים יפעלו ככל שניתן על מנת להוציא את הטיול והמסלול כמתוכנן בהצעה זו אולם המדריך / 
אופן הביצוע /  ביצוע שונה / וי במסלול / לוח הזמנים / ביצוע חלקי /המלווה יהיו רשאים להחליט על שינ

החלטה זו תהיה   או הוספת תוכניות אירועים, סוגי בילוי שאינם רשומים בתוכנית על פי שיקול דעתם. 
תנות, או שאינן לעיתים משהנוסעים ולטובתם בהתאם לנסיבות,  אשר  ככל האפשר כזו שתפעל לרווחת

עליון, מזג אויר, תקלות טכניות הוראות השלטונות המקומיים גם -נסיבות כגון כחנים.   בשליטת המארג
 הן עשויות להיות גורם לשינוי.

 
*המארגנים יהיו רשאים לבטל את הטיול מכל סיבה שהיא לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את 

ול תימסר ע"י המארגנים מהר ככל ביצועו. ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי. הודעה על ביט
האפשר לאחר קבלת ההחלטה על ביטול. כספים ששולמו יוחזרו במלואם. המארגנים לא יהיו חייבים 
לשלם לנוסע פיצוי כלשהו בגין ביטול הטיול. יחד עם זאת המארגנים קבעו כי מספר המשתתפים המינימלי 

למשתתפי הטיול תהיה האפשרות להוסיף את בלבד זהו מספר מינימלי בכל קנה מידה,  22לטיול הוא 
 משתתפים ולהוציא את הטיול אל הפועל. 22-יתרת הכסף שתשלים את הסכום האמור היה להתקבל מ

 
          , E*על המטייל להסדיר מלוא התשלום לטיול טרם צאתו לטיול. מחיר הטיול נקוב במטבע יורו 

 וה הידוע. קבלה תופק בשקלים,  לפי שער חליפין המחאות גב
 

 ₪. 100  -*תנאי ביטול ושינוי הזמנת שירותים כמוגדר בחוק הגנת הצרכן.  דמי רישום  
 יוחזר כל התשלום למעט דמי הרישום.  -ימי עבודה טרם היציאה   30עד  -
 ממחיר הטיול. 25%דמי הביטול יהיו דמי הרישום ועוד   -ימי עבודה טרם היציאה   20ועד  30-מ -
 ממחיר הטיול. 50%דמי הביטול יהיו דמי הרישום ועוד   -ימי עבודה טרם היציאה   10ועד  20-מ -
 דמי הביטול יהיו המחיר המלא של הטיול.  -ימי עבודה טרם היציאה   10-פחות מ -
 

 כללי
 

הטיול מתוכנן היטב לאור היכרותנו המעמיקה עם ארץ היעד, תושביה ומנהגיה ולאור הניסיון הרב 
את מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים שלא תלויים בנו שצברנו. עם ז

 ואשר יש בהם כדי לגרום לשנויים בטיול או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. 
 .אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בהומור ובסבלנות וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויות הטיול



 

 

 המלצות  למטיילים
 

 ,  שירות נוסף למטיילים,  האחריות הבלעדית מוטלת על המטייל עצמו()ניתן כתזכורת
 

לכל ימי הטיול ובתוספת של מספר ימים   -על המטייל לדאוג לתרופות הקבועות שלו    בריאות
נוספים, וכן לרשימה מסודרת של התרופות האלה.  בנוסף מומלץ לפנות ללשכת הבריאות להנחיות בהתאם 

מומלץ  ימים לפני תאריך היציאה לחו"ל.  45רפואי ומטען,  ניתן  -לארץ הטיול.  חובה לערוך ביטוח אישי 
 לצלם את המסמכים.

 
מומלץ להשאיר העתק בידי מישהו    אוג למסמכיו, לתוקף שלהם, ולצלמם.לד באחריות המטייל מסמכים

 לב להתאמה מלאה ומדויקת של איות פרטי המטייל,  בין כל המסמכים להלן.-שימו  בארץ,
   דפים ריקים; 2שנה לפחות, לאחר תאריך החזרה לארץ,  ½ ם  דרכון: תוקף 

 ישראלי ובינ"ל,  מינימום ותק וגיל כנדרש בחו"ל;    -ם  רשיונות נהיגה בתוקף  
 (;  ,  מסעדות וחנויותמספר סודי  )נדרש בעת השכרת רכב  + ם  כרטיס אשראי בינ"ל בתוקף 

 ם  רשימת התרופות האישית הקבועה וכמות לכל ימי הטיול ועוד מספר ימים;  
 "ל )ראש, בטן(,  כל אחד ורגישותו;  אפשר להתייעץ עם לשכת הבריאות;  ם  תרופות שכיחות לטיול בחו

יום לפני הטיסה  )להפעיל ביטוח שמציעות חברות  45מומלץ לעשות   :רפואי ומטען -ם  ביטוח אישי 
חולים או לסוכן הנסיעות או לחברת ביטוח,  כל אחד -רטיס בינ"ל, או לפנות לקופתכהאשראי לבעל 
 הסעיפים, הכיסויים, התשלום(;    -ו הבריאותי,  כל אחד והפוליסה המתאימה לו  והעדפותיו, מצב

 להזמין באמצעות החברה או לקנותפי לוח הזמנים של הטיול  )-ל, עעל המטייל לרכוש כרטיס טיסהם  
 טיסה, חשוב לסמן מושב לפני הטיסה.מומלץ להקדים ולרכוש כרטיס   במשרד נסיעות או באינטרנט(. 

,  מחיר הטיסה משתנה מיום ליום במשך העונה, תלוי חיר הטיול קבוע ולא ישתנה במהלך השנהמ    
ה, בדר"כ, ככל שמתקרב מועד בביקוש ובגורמים שונים, המקדים לרכוש יהנה ממחיר אשר מטפס ועול

 .זו הסיבה שהחברה בחרה שלא להכליל את מחיר הטיסה במחיר הבסיסי של הטיול    הטיסה.    
 

אין החברה נושאת באחריות ולא תפצה מטייל בשל תקלות,  היטלים,  קנסות  וכו',   הנובעים                    ***
 הצגה / מאובדן  של מסמכים.-הערכות נאותה של המטייל,   ו/או  מחוסר / מליקוי / מאי-מאי

 
.  תלוי בחברת התעופה(יד אחד ומזוודה אחת )המידות במשקל או בנפח, -ע רשאי לשאת תיקכל נוס  כבודה

יד -תיקהבגדים שאנחנו לובשים ותכולת הכיסים לא נשקלת.   בטיסות מסוימות יש להזמין ולשלם על 
 בהרבה. יםגבוה יםמחירהמזוודה בנפרד,  מומלץ לציין זאת בעת הזמנת הכרטיס,  בשדה התעופה ו
 

הגוף.   תהיו רגועים -צנע עלמומלץ שהדברים החשובים וה"גניבים" ביותר יהיו במקום מו  הגוף-על
בו תשימו תעודות,   -וכו'   'כיס פנימי, חגורה, גרב, פאוץ ותרגישו בטוחים  )לא שאננים(  אם יהיה לכם: 

 מסמכים, כסף.  
 

ראייה, -שמש, משקפי-מומלץ שיהיו בו ציוד אלקטרוני ו"אטרקטיבי" )חשוב, גניב( אחר, משקפי  יד-תיק
קריאה )למרות שמומלץ להתעניין בנוף(, ציוד צילום, -מוסיקה, ספר-לחדר(, נגןטלפון נייד ומטען )לרכב ו

 ביגוד החלפה ליום הראשון )למקרה שהמזוודה לא תגיע ליעד עם המטייל(.    
התעופה;  גם כלים -שייב( מוחרמים בשדה-:  נוזלים במיכלים  )מים, יין, בושם, אפטרחשוב לא פחות

סכין, פצירה, גוזז ציפורניים( עלולים שלא להיות מוחזרים למטייל.  ודאי חדים או שנראים חדים )אולר, 
מקומם במזוודה;  בחו"ל במהלך   -זכור שנמצאו נשק ותחמושת בתרמיל של מטיילים... לקראת הטיסה  

 יד.-בהישג  -הטיול  
 

 ...(בכל המזוודות )למקרה שאחת לא תגיעמומלץ לארוז בגדים של כל אחד מכם   -  משפחה-בני
 

 חגורה. סנדלי מים סגורים,  הליכה נוחות, -זוגות נעלי 2שוליים,  -כובע רחב   רשימת ביגוד
 רחצה(, שמלה/חצאית, -חולצות, מכנסיים ארוכים וקצרים )בגד בגדים נוחים וקלים:   
 לימי גשם. ןגופיות, תחתונים, חזיות, גרביים, בגד עליו     

 
  משקפי ראיה, מגבת, כלי רחצה, כלי גילוח, סט טיפוח ואיפור, זוגות  2משקפי שמש,   ציוד אישי

                 מגע,-דבק קרם הגנה, שפתון, מגבונים לחים, עזרה ראשונה ושניה, תרופות, אולר, פנס ובטריות,
 . מעביר חשמלי לשקע אירופי

 
    לגשם )באירופה יורדחם ועמיד -מטריה, בגד תיק זמין: ב במהלך הטיול רצוי שיהיו  יד-תיק בהישג

                 הגנה, פנס+בטריות, -רחצה, בגדים להחלפה, קרם-מים, בגד-כל השנה(,  כובע, מגבת, סנדלי גשם
 ציוד צילום. נגן,  טלפון,  משקפים,  עזרה ראשונה, 

 


