
 

 

 

 

 

 2022אילת נופש גמלאי שב"ס 
 אסטרל פאלמה /אסטרל וילג' מלון 

 ה-ימים א 31.03.2022-27.03.2022
 

 הכולל בין היתר:השב"ס לגמלאי  מקיימת נופשונופש  חב' אורטל תיירותתוף עם בשי קרנות הסוהרים
 

  אירוח וכלכלה 
 במלון על בסיס חצי פנסיון  ימים 5לילות  4 ירוחא 
 רוחת צהריים פעם אחתא 
 םבצהריי ר מרקים ומבחר לחמים  בימים ב+ דב 

 פעילות יומית 
 כולל  שובר שתייה    ייטש 
 10:00-17:00רה/חמה בין השעות קולל שתייה כועדון גמלאים  מ 
 רצאותה 

 אמנותית תכנית 
 ופעה של סטלוס  ואורן חןה 
 ירב טברנה עם הזמרים  ליאור פרחי עם פיני חדד ואיציק שמלע 
 וכנית  בידור של המלון ת 

 הסעות 
 (ש לסמן בטופס הרישום האם נחוצה הסעה.י) רכזיותמאיסוף  סעות הלוך ושוב מנקודות ה 
  

 מפורטת בהתאם למתווה משרד הבריאות תחולק עם ההגעה למלון כניתת
 

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

 .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 - 9342124ירושלים  8התעשיה  רות ונופש בע"מיתי : אורטל*המחאות יש לשלוח לכתובת

 09:00-15:00בין השעות   03-7777118*יש לוודא הגעת טופס ותשלום בטלפון מס': 
 

  :מועד אחרון להרשמה
  כל הקודם זוכה. -מספר המקומות מוגבל  –או עד למילוי מכסת החדרים  28.02.2022

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

 מהתשלום 50%   -שעות לפני הנופש  48למבטלים 
 דמי ביטול  100%                            -שעות לפני הנופש  24למבטלים 

  .יחוייב בדמי ביטול לא - אפשרות לקיים את הנופשתהיה ולא במידה ויוטל סגר על מדינת ישראל *
 אלא  אם כן תצאנה  הנחיות חדשות ()  :יבו להציגהנרשמים יחו

 .מסמך משרד הבריאות( ירוק",תו )" ומחזיק ברשותו מסמך המעיד על כך לישיחיסון ש *עבר
 .מחזיק מסמך המאשר זאתהוועבר חיסון אחד לפחות *היה מאומת קורונה, החלים 

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

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

 

 נשמח לראותכם בין הנופשים
 צביה הראל       גונדר )גימ'( ,עו"ד אבי וקנין

 סתאאורטל מקבוצת אי                                     מנכ"ל קרנות הסוהרים



 

 

 

 

 

 טופס הרשמה
 לכבוד

 אורטל תיירות ונופש 
 09:00-15:00שעות מענה  טלפוני    -  03-7777118 :טל'

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

   

 ת.ז. שם פרטי שם משפחה

  

 מיקוד כתובת מלאה

   

 פקס טלפון בבית טלפון נייד

  כולל הסעה 

 דוא"ל לא כולל הסעה 
 

 נא לסמן מלון מועדף ) מותנה בזמינות חדרים ( Xב אבקש להרשם לנופש לפי הפרטים המסומנים 

  מלון  אסטרל פאלמה   מלון אסטרל ווילג  

 
 

גמלאי שב"ס חבר  
 קרנות הסוהרים 

גמלאי שב"ס שאינו 
 חבר קרנות הסוהרים

 עלות נופש כללי ללא סבסוד
 כולל הסעות

 ₪   2860  ₪  2490  ₪  2290 זוג בחדר כשאחד  מהם גמלאי שב"ס 

 ₪  1430  ₪  1060  ₪  860 גמלאי שב"ס החולק חדר עם גמלאי שב"ס *

 ₪  2440  ₪  2070  ₪  1870 שב"ס יחיד בחדרגמלאי 

 ₪  4062  ₪  984  ₪  784 גמלאים  3שב"ס בחדר של גמלאי 

      

 

 חיפה  כרמיאל  ירושלים  תל אביב  באר שבע  נקודת איסוף/נסיעה:

 

 אחר   אשדוד  אשקלון   נקודת איסוף/נסיעה:

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

 חדר ___________________________________________________________________________ שחולק שם הגמלאי

 
 :תשלום בכרטיס אשראי

 
 

 ( 2.205.01/ 22.04.01/  22.03.01/  22.02.01בע"מ ) לפקודת אורטל תיירות ונופש  תשלום בהמחאות:

 לידי אתי עדיקא - 9342124ירושלים  8ה יהתעשירחוב   אורטל תיירות ונופש בע"מל יש לשלוח את ההמחאות
 _____________________________________________________________________ :הערות ובקשות מיוחדות במלון

 

 
 __________________חתימה 


