
 

 

 
 ____3605______ )לשימוש המשרד( מספר הזמנה

 מרוקו טופס הרשמה לטיול  
 14/6/23-5______   מועד יציאה

 פרטים אישיים: 
 :בדרכון  שמופיע כפי בדיוק בלועזית שם

 _שם משפחה )בלועזית(:_____________________

 _שם פרטי )בלועזית(: ______________________

 __ |__|__|__|__|__|__|__|מס' תעודת זהות: __

 ___________( __________________)נייד 

Email________________@_______________ : 

 סוג חדר : יחיד/ זוגי/ מיטות נפרדות 

 

   , נא לשלוח צילום דרכון עם הטופס: פרטי דרכון 

 בקשות מיוחדות בנושא הטיסות/טיול :  

 אחר__________  כשר/  אוכל בטיסות: רגיל / צמחוני / 

 רגיל / צמחוני / כשר/ אחר__________ אוכל בטיול : 

   מחפש/ת שותפ/ה: כן/ לא 
 

   בן/בת זוג  
 :בדרכון  שמופיע כפי בדיוק בלועזית שם

 _שם משפחה )בלועזית(:_____________________

 _שם פרטי )בלועזית(: ______________________

 __ |__|__|__|__|__|__|__|מס' תעודת זהות: __

 ___________( __________________)נייד         

Email________________@_______________ : 

   , נא לשלוח צילום דרכון עם הטופס: פרטי דרכון 

 בקשות מיוחדות בנושא הטיסות/טיול :  

 אוכל בטיסות: רגיל / צמחוני / אחר _____________ 

 _____________ אוכל בטיול : רגיל / צמחוני / אחר 

 אופן התשלום: כרטיס אשראי 
 28.2.23ועד  1.1.23הרשמה ותשלום  תשלומים ללא ריבית   בכרטיס אשראי  6
 

 עלות הסיור 

 לאדם בחדר זוגי. 1910$משתתפים:  20-24
 לאדם בחדר זוגי. 1850$משתתפים:  25-29
 לאדם בחדר זוגי. 1810$משתתפים:  30-34

 
 . 410$תוספת לחדר יחיד 

 
התשלום מתבצע לפי המחיר הנמוך, במידה שמספר המשתתפים יהיה פחות מהטבלה המצורפת, יגבה ההפרש  

 לפני יציאתהקבןצה בצורה אוטומטית 
 
 

         _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _: סוג כרטיס: ______________ מס' כרטיספרטי כרטיס אשראי

 

 שם בעל הכרטיס: __________________  מס' תשלומים: ____      תוקף: ___________ 

 

 קוח _____________________חתימת הל  ת.ז של בעל הכרטיס _______________

 

 תנאי ביטול
 €  90  -יום לפני היציאה    30· ביטול מרגע ההרשמה ועד 

 ממחיר הטיול.  35%  – יום לפני היציאה   21יום ועד - 30· ביטול פחות מ  
 ממחיר הטיול.  55%  – יום לפני היציאה   14יום ועד - 21· ביטול פחות מ  
 (. 100%דמי ביטול מלאים ) – יום לפני היציאה ועד ליציאה - 14· ביטול פחות מ  

 בלבדביטול יתקבל בימי עבודה*  -דרכי התקשרות לביטול עסקה 
 ימים א' ב', ג', ד', ה' ולמעט ערבי חג וחג.   –*ימי עבודה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 052-3595950 – לאה נצרלבירורים: 

 ביצוע הרשמה ותשלום: 

info@rimon-tours.co.il   

    0523111261וואטסאפ  

 037602017פקס 

 04-8509660 –טלפון הרשמה  

 יש לוודא שהדרכון תקין ולא פגום. 

 עמודים נקיים מחותמות.  3חודשים מיום היציאה מהארץ ויש בו לפחות   6 -יש לוודא שהדרכון  בתוקף


