
 

 

 גמלאים יקרים, 

 

     26.3.20-22 –נות "נפטון )רימונים(" ו"דן פנורמה" אירוח במלו –נופשון לגמלאי שב"ס באילת הנדון: 

 

במלונות "נפטון  קרנות הסוהרים בשיתוף עם חב' דיזנהאוז בי. טי. סי. שמחים להציע לכם, גמלאי שב"ס, נופשון 
 )מיום ראשון עד יום חמישי(.  22-26.3.20אילת בתאריכים  " ו"דן פנורמה" ()רימונים

ספא ביום שני, כניסה ל קלהעל בסיס חצי פנסיון, ארוחת צהריים   לילות( 4ימים ) 5הנופשון כולל: אירוח במלון  
 ., בידור במלון מדי ערב, הסעות הלוך וחזור)פעמיים במהלך האירוח( ולחדר הכושר

   22.3.20יום ראשון  
 –   קבלת חדרים במלוןמשודרגת ופנים קבלת  – למלונות באילתהסעה מנקודות הסעה מרכזיות ברחבי הארץ 

 ארוחת ערב ובילוי לפי תכנית המלון –מנוחה ובילוי במלון  
 

   23.3.20יום שני 
ארוחת ערב ובילוי לפי תכנית  –מנוחה ובילוי במלון  –במלון צהריים קלה ארוחת  –יום חופשי  – ארוחת בוקר במלון 

 המלון.
 

   24.3.20יום שלישי 
שעות(: ביקור במוזיאון "אילת עירי" המציג את התפתחותה  3-טיול תרבות באילת )כ  – ארוחת בוקר במלון 

צילום, פיסול, קרמיקה ועוד של אמני אילת, ביקור במרכז אבן  –וצמיחתה של העיר, ביקור ב"גלריית אמני אילת" 
 .מה מראשהסיור אינו כרוך בתשלום אך מותנה בהרש  -אילת עם המוזיאון החדיש ואולם התצוגה המרשים 

 ארוחת ערב ובילוי לפי תכנית המלון –מנוחה ובילוי במלון  

   25.3.20יום רביעי 
עם בריכת הכרישים הגדולה   המחודש והמורחבמצפה התת ימי ולבילוי ב  לביקור יציאה  10:00 – ארוחת בוקר במלון 

מיני כרישים   20במזרח התיכון והיפה בעולם. מעבר במנהרה שקופה כשהכרישים המרתקים שוחים מעל ובצדדים. בבריכה 
מנוחה  –דו ואלפי דגים ואלמוגים ממפרץ אילת. עוד באתר עשרות אקווריומים, בריכת צבי ים, בריכת עטלפי ים וחתולי ים וע

 ארוחת ערב ובילוי לפי תכנית המלון -נסות אחר הצהריים למפגש עם הנהלת הקרנות התכ –ובילוי במלון  
 

 יש להירשם מראש -₪   80 -ללא תשלום,   לבן / בת זוג   -לגמלאי      למשתתף: הביקור מחיר 

   26.3.20יום חמישי 
 לנקודות היציאה החזרת מפתחות החדרים ונסיעה חזרה 11:00  – 10:30 – ארוחת בוקר במלון 

 
 הערה: תכנית מפורטת תחולק בהגעה למלון

 
 
 
 
 

שלך ובשבילך 
ירושליםדיזנהאוזקרנות הסוהרים  BTC

חברת התיירות של ישראל



 
 

 : מחיר הנופש למשתתף 

 לגמלאי שב"ס שאינו חבר קרנות הסוהרים        לגמלאי שב"ס חבר קרנות הסוהרים                                                            
 ₪    ₪2270                                            2020           בחדר כשאחד מהם גמלאי שב"ס                זוג  

 ₪       ₪860                                              610גמלאי שב"ס החולק חדר עם גמלאי שב"ס                    

 ₪    1820                                        ₪     1570שב"ס יחיד בחדר                                            גמלאי  

 ₪      ₪820                                              820(                             12 –  2ילד בחדר עם ההורים )גיל 

 ₪    ₪2900                                            2900                          על בסיס מקום פנוי        –זוג אורחים 

 ביקור במצפה התת ימי באילת

 ם  גמלאי שב"ס                                                           ללא תשלום                                       ללא תשלו

 ₪      ₪80                                                80                                                      בן / בת זוג       

 

 : הרשמה ותשלום 

 " בע"מ  . טי. סי.י "דיזנהאוז ב   ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאות לפקודת 

 

 ל: או למיי  5372491-02לפקס' מס'  כולל פרטי כרטיס אשראי ולשלוח  יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב 

 Rachel.haas@diesenhaus.co.il   

 . 9458211, ירושלים, מיקוד 14לידי רחל או דן,  רח' רבי עקיבא   –בע"מ דיזנהאוז בי. טי. סי.   המחאות יש לשלוח לכתובת:

 יישלח אישור במייל חוזר   –יש לוודא הגעת טופס ותשלום בטלפון. לשולחים טופס במייל  – לשולחים דואר או פקס'   הערה:

 תשלומים חודשיים שווים   5עד    תנאי תשלום: 

 מהתשלום  25% –יך הנופש ימים לפני תאר 3-ימים ל 7למבטלים בין    דמי ביטול: 

 מהתשלום  50% – לפני הנופש ימים ופחות    2למבטלים                  

 מספר המקומות מוגבל. כל הקודם זוכה !!   – או עד שתתמלא מכסת החדרים  –  20.2.20   מועד אחרון להרשמה: 

   02-6213549: דן ליבנה   לבירורים ניתן לפנות אל

   02-6213550רחל הס                                      

 יועברו אליכם סמוך למועד הנופשון.    כולל סדרי הסעה הלוך וחזוראישור השתתפות, 

 

 נשמח לראותכם בין הנופשים 

 

 דן ליבנה                             מ'(                                                                         יעו"ד משה זאבי )גנ"מ ג 

 דיזנהאוז בי. טי. סי. מנכ"ל קרנות הסוהרים                                                                                                          
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 לכבוד 
 לידי דן או רחל  – דיזנהאוז בי. טי. סי. סניף ירושלים 

   14רח' רבי עקיבא 
 9458211ירושלים 

 Rachel.haas@diesenhaus.co.il , דוא"ל: 5372491-02, פקס' 6213549/550-02  טל' 
 

 26.3.20-22 –ו"דן פנורמה"  ")רימונים(   מלונות "נפטון – נופש גמלאי שב"ס באילת  –טופס הרשמה 
 

 ________________________ת.ז.  _________________________________________שם משפחה ופרטי: 
 

 כתובת מלאה: ____________________________________________  מיקוד: _____________________
 

 ______________________טלפון נייד: __________________  טלפון בית: ___________________  פקס':  
 

 כתובת דואר אלקטרוני )מייל(: ____________________________________________________________  
 

 (:  במשבצת בצד ימין של הטבלה  – בשורות המתאימות  Xנא רשמו אותי לנופש לפי הפרטים המסומנים )סמנו 
 

 סה"כ לתשלום  הסוהרים שאינם חברי קרנות  חברי קרנות הסוהרים   
  ₪    2270 ₪    2020 זוג גמלאים בחדר כשאחד מהם גמלאי שב"ס  
  ₪      860 ₪      610 גמלאי שב"ס החולק חדר עם גמלאי שב"ס  
  ₪    1820 ₪    1570 גמלאי שב"ס יחיד בחדר  
  ₪      820 ₪      820 ( 12 –  2ילד בחדר עם ההורים )גיל  
  ₪    2900 ₪    2900 על בסיס מקום פנוי  –זוג אורחים  
    כולל הסעה הלוך וחזור  
    לא כולל הסעה הלוך וחזור  
  0 0 גמלאי שב"ס   – המצפה התת ימי  
  ₪      80 ₪      80 בן / בת זוג   – המצפה התת ימי  
  0 0 טיול תרבות באילת  

 

 )נא סמנו בעיגול(  5, 4, 3, 2, ₪1.  מס' תשלומים מבוקש:  ___________ : תשלום ע"ס _תשלום בכרטיס אשראי 

 סוג הכרטיס: _____________ מס' הכרטיס: ______________________________________ תוקף: ___/ ___

 ספרות בגב הכרטיס: _____ שם בעל הכרטיס_______________________________ ת.ז. ______________ 3
 

(  20.6.02,  20.5.02, 20.4.02, 20.3.02, 20.2.02" )תאריכי פרעון: בע"מ  לפקודת "דיזנהאוז בי.טי.סי.  בהמחאות: תשלום
 יש לשלוח את ההמחאות לכתובת הרשומה לעיל ולוודא הגעת הדואר.  –
 

 אני מעדיף להתארח במלון "נפטון"  ____    אני מעדיף להתארח במלון "דן פנורמה" ____   )נא סמנו(  :  מלון מועדף 
 

 הערה: אם מכסת החדרים במלון המועדף  תתמלא. תועבר ההרשמה למלון השני 
 
 
 

 הערות ובקשות מיוחדות במלון: _________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 חתימה: ______________________                                                                                                      
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