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 אסטרל נירוונה קלאבמלון 

 הכל כלול 14-18/4/2019
 
 

 בית הספר לקראטה מזמין אתכם להצטרף אלינו למחנה אימונים ייחודי
 אילתהעיר באווירה המשכרת של 

 
 

 

 
 

 
 

 להלן המחירים:

 מבוגרים בחדר( 2)מינימום  למבוגר ₪   1,300 -    מבוגר בחדר זוגי
  למבוגר₪    1,300 - 13שלישי בחדר / ילד מעל בוגר מ

 ילדים בחדר הורים( 3לילד)עד  ₪  700 -  (13ילד בחדר הורים )עד גיל 

 ילדים( 5לילד )מינימום  ₪ 940 -  (13ילד בחדר נפרד )עד גיל 
 ₪  125 -   (0-2תינוק )גילאי 

  ות בסמינר.והשתתפ הכל כלול לילות ארוח על בסיס  4המחיר כולל 
 
 
 

 , 073-3271391, פקס 03-7948060טל.  ,ההרשמה תתבצע ע"י נגה בן צבי

 15:00-09:00ה' בין השעות -א' ממשרדי אשת טורס  tours.co.il-noga.benzvi@eshetמייל 
 

מותנה  -  1/2/2019הרשמה עד  הרשמה ראשונית תתבצע ע"ג טופס אופן ביצוע ההרשמה:
תשלומים חודשיים שווים  4-ש"ח מקדמה וע"ח התשלום הכללי, והיתרה ב 100בתשלום של 

 .2/2019החל מ 
 
 

 מס' המקומות מוגבל כל הקודם זוכה !

סטרל נירוונה קלאב )לשעבר קורל( "הכל כלול", בעל דירוג א
ארבעה כוכבים רשמי מטעם משרד התיירות, זוכה בפרס "בחירת 

" של אתר טריפאדווזיור העולמי. המלון שוכן  מול 2018המטיילים 

. המפרץ היפהפה של אילת ומציע לאורחיו פעילויות לאורך היום 
הריים וערב עשירות וטריות במסעדת המלון צ ארוחות בוקר,

המשקיפה לבריכה. במלון חדרים מרווחים, מתקני מים עם 
מגלשות )מתקן המים סגור בתקופת החורף(, שתי בריכות 

 )האחת מחוממת בחודשי החורף(,
בר בריכה, מועדון ילדים מאובזר עם פינות יצירה ומשחקי מחשב 

 ים ולילדים.ואולם בידורי המציע פעילויות למבוגר
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 טופס הרשמה קארטה אילת
 18/4/2019-14 אסטרל נירוונהמלון 

 
 במרום הרצוי: Xאנא סמנו 

 מבוגרים( 2למבוגר )מינימום  ₪  1,300 -   מבוגר בחדר זוגי □

 למבוגר ₪  1,300 -  מבוגר בחדר לשלושה □

 ילדים בחדר הורים( 3לילד)עד  ₪  700 - (13ילד בחדר הורים )עד גיל  □

 (ילדים 5מינימום לילד) ₪  940 - (13)עד גיל  נפרדילד בחדר  □

 ₪  125 -   (0-2תינוק )גילאי  □
 

  והשתתפות בסמינר. הכל כלולרוח על בסיס יא לילות 4המחיר כולל 
 

 

 סה"כ לתשלום____________ ש"ח
 באשראיבכרטיס תשלומים חודשיים, ללא ריבית והצמדה  4-ניתן לשלם ב

 

 שם פרטי:_____________________ שם משפחה:___________________________

 מייל:_________________________________@____________________________

 כתובת  פרטית: רחוב______________מס':______עיר:___________מיקוד:_______

 טלפון:_________________ טלפון נייד:________________ פקס:______________

 ______________________בקשות מיוחדות:________________________________

 
  073-3271391שמספרו  למלא הפרטים מטה על גבי דף זה ולשלוח לפקס יש

 benzvi@eshet-tours.co.ilאו למייל 

 

 

 שם מחזיק הכרטיס_____________ ת.ז.______________ סוג הכרטיס____________

 ___/______________ תוקף _-__________-__________-מספר הכרטיס__________

 1/2/3/4הסכום לתשלום______________ש"ח, מס' תשלומים מבוקשים )אנא הקף( 

 ספרות בגב הכרטיס )חובה(________ 3

 *עם קבלת טופס ההרשמה והתשלום תישלח קבלה  למזמין.

 

 09:00-15:00בין השעות , 03-7948060לברורים: נגה 
  tours.co.il-noga.benzvi@eshet, מייל 3271391-073פקס 

 
 
 

 
 חתימה:___________________    תאריך:______________
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