
 

 

 

 

 

 

 

 נופשון גמלאי שב"ס באילת
 אילת המחודשמלון קראון פלאזה 

21204.029.-.04.202125 
 

השב"ס במלון קראון פלאזה המחודש מקיימת נופשון לגמלאי ונופש  תוף עם חב' אורטל תיירותבשי קרנות הסוהרים
 מיום ראשון עד יום חמישי. 25.04.2021-29.04.2021 בתאריכים

 
 במלון על בסיס חצי פנסיון  ימים 5לילות  4 של אירוח הנופשון כולל:

 פעם אחת - כניסה חופשית לחדר הכושר וכניסה לספא ,ארוחת צהריים פעם אחת
 הלוך ושוב מנקודות מרכזיותהסעות 

 
 :היתר ולק עם ההגעה למלון וביןתוכנית מפורטת בהתאם למתווה משרד הבריאות תח

  מותנה ברישום  –ללא תשלום  - "מוזיאון מרכז אבן אילת"לריית אמני אילת", ג" עירי"ביקור ב"מוזיאון אילת
 .מראש

  מחיר מוזלב –ביקור ובילוי במצפה התת ימי המחודש עם בריכת כרישים הגדולה במזרח התיכון. 

  שיהיו.תכניות והרצאות נוספות בהתאם לאפשרויות 
 

 הרשמה ותשלום:
 .לפקודת אורטל תיירות ונופש בע"מ ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאות

 .תשלומים שווים 4: עד תנאי תשלום
או למייל  03-6073991*יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב כולל פרטי כרטיס האשראי ולשלוח לפקס 

ortalservice@ortaltour.co.il. 
 .לידי אתי עדיקא - רות ונופש בע"מיתי : אורטל*המחאות יש לשלוח לכתובת

 .אתי עדיקא – 02-5659903 :ודא הגעת טופס ותשלום בטלפון מס'*יש לו
 

  כל הקודם זוכה. -מספר המקומות מוגבל  –או עד למילוי מכסת החדרים  .2021.0325 :מועד אחרון להרשמה
 

 יש לסמן בטופס הרישום האם נחוצה הסעה.מקומות איסוף מרכזיים,  הסעות:
 

 מהתשלום %25 -לפני הנופש ימים  3 -ימים ל  7למבטלים בין  :דמי ביטול
 מהתשלום 50%   -שעות לפני הנופש  48למבטלים 

 בדמי ביטול  יחוייב לא - אפשרות לקיים את הנופשתהיה ולא במידה ויוטל סגר על מדינת ישראל 
 

 :הנרשמים יחוייבו להציג
 .מסמך משרד הבריאות( )"דרכון ירוק", חיסון שני ומחזיק ברשותו מסמך המעיד על כך *עבר

 .*היה מאומת קורונה, החלים ומחזיק מסמך המאשר זאת
 .נמצא שלילי ומחזיק תעודה המאשרת זאת שעות לפני הנופש, 72*ביצע בדיקת קורונה 

 
 לא יתאפשר רישום והשתתפות בנופש לגמלאי ובן/בת זוגו שאינם עומדים בתנאי זה 

 

 .כולל סדרי הסעה יועברו אליכם סמוך למועד הנופשון ,תפותאישור השת
 

 

 נשמח לראותכם בין הנופשים
 

 צביה הראל       גונדר )גימ'( ,עו"ד אבי וקנין
 סתאאורטל מקבוצת אי                                     מנכ"ל קרנות הסוהרים

mailto:ortalservice@ortaltour.co.il


 

 

 

 

 

 

 

 טופס הרשמה
 לכבוד

 לידי אתי עדיקא –אורטל תיירות ונופש 
  8התעשייה 

 9342124 ירושלים
   02-5659903 :טל'

 (fax to mail) 03-6073991 :פקס
 ortalservice@ortaltour.co.il דוא"ל:

   

 ת.ז. שם פרטי שם משפחה

  

 מיקוד כתובת מלאה

   

 פקס טלפון בבית טלפון נייד

  כולל הסעה 

 דוא"ל לא כולל הסעה 
 

 Xב אבקש להרשם לנופש לפי הפרטים המסומנים 
 

גמלאי שב"ס חבר  
 קרנות הסוהרים 

גמלאי שב"ס שאינו חבר 
 קרנות הסוהרים

נופש כללי ללא עלות 
 כולל הסעות סבסוד

 ₪ 3,070  ₪  2,570  ₪  2,320 זוג בחדר כשאחד  מהם גמלאי שב"ס 

  ₪ 1,535  ₪  1,035  ₪  785 גמלאי שב"ס החולק חדר עם גמלאי שב"ס 

 ₪  2,640  ₪  2,140  ₪  1890 גמלאי שב"ס יחיד בחדר

 ₪ 1,260  ₪  760  ₪  510 בחדר זוגי 3גמלאי שב"ס מבוגר 

 ₪  92  ₪  40  ₪  40 גמלאי -ביקור  במצפה התת ימי באילת 

 ₪ 92  ₪  92  ₪  92 בן/בת זוג –ביקור במצפה התת ימי באילת 

 י.שולב בחדר זוגי עם אחר באופן אקראיאם לא יציין במפורש  ,רשאי לציין את שמו של שותפו לחדר*גמלאי החולק חדר עם אחר 

 
 :תשלום בכרטיס אשראי

אחר

שם בעל הכרטיס

---

1234

אמריקן 

אקספרס

ספרות בגב הכרטיסמספר תשלומים )יש לסמן בעיגול(:סכום לתשלום:

מס' זהות

לאומי קארדדיינרסישראכרטויזהכרטיס אשראי מסוג:

תוקף הכרטיסמספר כרטיס

     /        /     
 
 

 ( 15.6.21/ 15.5.21/  15.4.21/  3.2131.בע"מ ) לפקודת אורטל תיירות ונופש  תשלום בהמחאות:
 .הרשומה מעלה ולוודא הגעת הדואר יש לשלוח את ההמחאות לכתובת

 
 _____________________________________________________________________ :הערות ובקשות מיוחדות במלון

 

 
 

 __________________חתימה 

mailto:ortalservice@ortaltour.co.il

